
 

negociação permanente

Definição de políticas de inclusão 
nos bancos e avaliação do PCMSO 

são destaques nas negociações
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CATEGORIA OBTÉM AVANÇOS 
NAS DISCUSSÕES DOS GTs 
SOBRE SAÚDE E IGUALDADE

Denuncie abusos dos gestores 
para combater o assédio moral
Os números de casos de assédio moral estão aumentando 
no setor financeiro por conta da pressões pelo 
cumprimento de metas, cada vez mais exorbitantes. 
Você pode ajudar a combater essa violência utilizando 
o canal de denúncias garantido no Protocolo de 
Prevenção de Conflitos no Ambiente de Trabalho.  
Denuncie o agressor ao Sindicato. Seu sigilo estará 
garantido. Não se cale!  Leia mais na pág. 4.

Na semana passada a categoria bancária obteve 
importantes avanços nas negociações com a 
Fenaban no âmbito da Comissão Bipartite de 

Igualdade de Oportunidades, em reunião realizada 
no dia 19/09, e na Mesa Bipartite de Saúde do 
Trabalhador, que ocorreu no último dia 20, em São 
Paulo. Os representantes dos bancos atenderam 
reivindicações do Comando Nacional dos Bancários 
no sentido de aprimorar medidas para combater a 
discriminação existente no setor financeiro e também 
para melhorar as políticas de prevenção a problemas 
de saúde que afetam bancários e bancárias.

Na Comissão Bipartite de Igualdade de 
Oportunidades, a Fenaban acenou com a 

possibilidade de criar um programa para 
promover a diversidade. Isto foi possível com 
apresentação pelas instituições financeiras de 
informações sobre políticas voltadas para a 
diversidade. Com base nisto, o Comando vai 
elaborar uma proposta de programa que seja 
comum a todos os bancos, prevendo ações 
efetivas de inclusão de negros e de prevenção 
contra a discriminação de mulheres e de PCDs 

(Pessoas com Deficiência).
O destaque na reunião da Mesa Bipartite de Saúde 
do Trabalhador é a realização de uma pesquisa para 
avaliar efetividade do PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional), regulamentado pela 
NR (Norma Regulamentadora) 7 do Ministério do 
Trabalho e Emprego e previsto na cláusula 67ª da 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 2016/2018. 
O questionário apresentado pelo Comando 
Nacional dos Bancários tem 21 questões e deve ser 
avaliado por uma Comissão Técnica, formada por 
representantes das partes.
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de 
Londrina, avalia como extremamente positivos 
os avanços conquistados nestas negociações com 
a Fenaban, por trazerem avanços em dois temas 
que mais afetam atualmente a categoria, que são 
a falta de igualdade de oportunidades nos bancos 
e o aumento dos casos de adoecimentos no setor. 
“Como este ano não tivemos discussões a respeito 
das cláusulas econômicas nossos representantes 
conseguiram espaço nas mesas para ampliar 
o debate a respeito de questões sociais. São 
reivindicações antigas que agora começam a ser 
atendidas pelos bancos, ampliando a participação do 
movimento sindical na definição de políticas internas 
de saúde, bem como da contratação de pessoal e 
ascensão profissional”, destaca Regiane.
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Funcionários do 
Citibank receberão 
PLR no dia 28/09

Atividades em Apucarana e Londrina 
mobilizam empregados e a população

Confira as atividades feitas pelos Sindicatos 
de Apucarana e Londrina no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Sindicato realiza novo protesto 
contra demissão na agência 109

Leia outros detalhes sobre os debates 
do Seminário da ANABB no ndereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina, convidou o pessoal da agência 
Igapó a se engajar na campanha em defesa da Caixa

CAIXA

Em apenas 
uma semana 

a agência 
109, do Itaú 

em Londrina, 
foi alvo duas 

vezes 
da Operação 

"Demitiu, 
Parou" 

Atividade na Caixa em Arapongas recolheu assinaturas da 
população em documento que exige fim do desmonte e mais 

contratações de empregados

BANCO DO BRASIL

Losango paga 
PLR com redutor 
Os trabalhadores e trabalhadoras da 
Losango, financeira pertencente ao 
grupo Bradesco, receberam no último 
dia 15 de setembro a antecipação 
da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) com redutor da Regra 
Básica em decorrência dos baixos lucros 
apresentados no primeiro semestre deste 
ano. Com isto, os bancários e bancárias 
da Losango receberam o equivalente a 
32,4% do salário, mais R$ 1.346,15 e um 
adicional de R$ 351,49.
Pela regra básica, a antecipação da 
PLR corresponderia a 54% do salário 
mais o valor de R$ 1.346,15, com uma 
parcela adicional de R$ 2.243,58. No ano 
passado, a Losango não teve lucro, mas 
graças à intervenção da Contraf-CUT, os 
funcionários e funcionárias receberam 
uma gratificação de R$ 3 mil.

ANABB debate defesa dos 
Planos de Saúde de autogestão

ITAÚ

O Sindicato de Londrina promoveu no 
dia 19 de setembro nova Operação 

“Demitiu, Parou” na agência 109, a 
principal do Itaú no interior do Estado 
do Paraná, contra a dispensa de uma 
funcionária da área empresarial que 
havia retornado há pouco tempo da 
Licença-maternidade. “Essa política do 
banco não respeita ninguém e nem nada. 
A alegação para demitir esta bancária 
foi a mesma apresentada pelo banco na 
dispensa anterior: performance”, conta 

Kelly Menegon, diretora do Sindicato de 
Londrina e representante do Vida Bancária 
na COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) do Itaú.
Segundo Kelly, essa tal de “performance”, 
não significa que os funcionários não 
atingiram as metas, mas sim um novo 
modelo para dispensar pessoal e não 
revelar a verdadeira intenção dessa 
medida. Este ano o Itaú já mandou para o 
olho da rua 12 bancários e bancárias que 
atuavam na base territorial de Londrina.

Os funcionários do Citibank receberão 
no dia 28 de setembro a primeira parcela 
da PLR (Participação nos Lucros e/ou 
Resultados) referente a 2017. O banco 
atendeu à solicitação feita pela Contraf-
CUT. O prazo estabelecido na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) da 
categoria para o banco efetuar o crédito 
vai até o dia 30/9. A Contraf-CUT vai 
negociar com o Citibank as regras do PPR 
(Programa Próprio de Remuneração). Os 
valores do PPR serão pagos juntamente 
com a segunda parcela da PLR.

Dirigentes dos Sindicatos de 
Apucarana e de Londrina 
promoveram atividades no 

dia 20 de setembro para reforçar a 
campanha em defesa da manutenção da 
Caixa Econômica Federal 100% pública. 
Foi distribuída Carta Aberta aos clientes 
e usuários com informações sobre 
política de desmonte encaminhada pelo 
governo Michel Temer (PMDB) para 
enfraquecer o banco, com o fechamento 
de agências, redução do quadro de 
pessoal e retirada de vários serviços 
que são prestados à população.
O Sindicato realizou a mobilização nas 
agências Madre Leônia Milito e Igapó, 
onde houve reunião com os empregados e 
empregadas destacando a importância de 
todos se engajarem nesta luta.
No ato realizado em Arapongas também 
foram recolhidas assinaturas no 
documento a ser entregue ao governo 
e à direção da empresa exigindo mais 
contratações de funcionários, suspensão 
do fechamento de unidades e mais 
investimentos em habitação, dentre outras 
reivindicações. “Seguimos a orientação da 
Comissão Executiva dos empregados da 
Caixa e da Fenae, mobilizando a população 
de Arapongas nesta luta que é de todos os 
brasileiros”, ressalta Maria Salomé Fujii, 
presidenta do Sindicato de Apucarana.

Reunião da CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária), formada pelo Sindicato de Arapoti e a 
Caixa Econômica Federal com o objetivo de resolver 
pendências trabalhistas referentes ao Auxílio-
alimentação pós-aposentadoria e seus reflexos, se 
reuniu no dia 22 de setembro com o representante do 
banco, Waldomiro Almir Salamancha. Ele apresentou 
três propostas a ex-empregados das agências da 
Caixa localizadas em Wenceslau Braz, Siqueira 
Campos e Ibaiti.
Segundo José Ubiraci de Oliveira, diretor do Sindicato 
de Arapoti e responsável pela CCV, os termos 
propostos pelo banco foram aceitos. “A CCV é um 
canal que possibilita aos ex-empregados resolverem 
pendências com o Auxílio-alimentação de forma 
rápida, voluntária e sem custos”, ressalta Ubiraci.

CCV de Arapoti fecha três propostas de acordo

Carlos Roberto de Freitas (no centro), presidente do Sindicato de Arapoti, acompanhou 
os trabalhos da CCV com a Caixa

Bradesco espera fim da estabilidade 
pelo B91 para demitir funcionário 
Na ânsia de ampliar ainda mais o lucro 

fácil, o Bradesco demitiu na semana 
passada um funcionário da agência do 
município de Bandeirantes, localizada na 
base territorial do Sindicato de Cornélio 
Procópio, três dias após ter expirado sua 
estabilidade no emprego por ter sido 
afastado para tratamento de doença 
relacionada ao trabalho, classificada no 
Benefício B91 do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social). Segundo Carlos Alberto 
Martins, diretor do Sindicato de Cornélio 
Procópio, o bancário atuava na função 
de caixa e ainda está em tratamento de 
problemas psicológicos, mas mesmo assim o 
banco o dispensou.
“Essa é mais uma demonstração da 
ganância desmedida do Bradesco, que, 
parece, monitora seus funcionários e 
funcionárias o tempo todo em busca de 
algum motivo que possa ensejar a dispensa 
daqueles que passaram por afastamentos 
ou apresentarem algum motivo para ser 
descartados, não levando em conta seu 
estado de saúde ou condição de vida”, critica.
Martins afirma que a diretoria do Sindicato 
não aceitou fazer a homologação do 
Contrato de Trabalho deste funcionário e 
vai tentar reverter administrativamente a 

demissão, caso contrário serão tomadas 
todas as medidas cabíveis para combater 
essa injustiça.

santander

Desabafo de bancário demitido 
demonstra como banco 
massacra a categoria
“Acordei:  6:00 hrs. Por um momento me veio à cabeça o banco. 6:30 hrs levantei, olhei no 
espelho, algumas lágrimas caíram no meu rosto. Acho que começou a “cair a ficha”. Fui fazer 
café (como fazia há 29 anos). Mas café pra que? Pra quem? Não tem mais banco???? Mais 
lágrimas saíram de meu rosto. Incrível , só agora percebi então (nunca nestes 29 anos) eu 
sequer tomei café no banco com os funcionários. Será que valeu a pena? Pensava só no banco, 
só nos clientes, só nas metas. Eu pensava assim: tomo café em casa mesmo para sobrar mais 
tempo no banco. O pior é que sinto saudades (de tudo/de todos). Mesmo com o estresse do dia 
a dia eu amava o que fazia.... “                      

O desabafo acima é de um 
gerente do Santander, que, 

a exemplo de milhares outros 
no Brasil, dedicou boa parte de 
sua vida ao trabalho no banco 
e ao invés de reconhecimento 
por isso foi demitido no 
início de setembro sem 
justa causa, passando a ser 
agora mais um número 
nas estatísticas da alta 
rotatividade do setor mais 
lucrativo do País. “O que 
ele relata, em mensagem 
enviada aos amigos por 
meio das Redes Sociais, 
demonstra a aflição da 
pessoa quando leva o 
verdadeiro pé na bunda. Isso é, sem sombra de 
dúvidas, reflexo da nefasta política de recursos 
humanos do banco espanhol , baseada tão 
somente na imposição de metas cada vez mais 
altas e das pressões para que sejam atingidas a 
qualquer custo”, critica Hércules Bíglia Júnior, 
diretor do Sindicato de Arapoti.
Para Hércules, a forma como o ex-bancário 
fala dá a entender que os bancos fazem uma 
espécie de lavagem cerebral nos funcionários, 
que acabam abrindo mão da qualidade 

de vida para cumprir 
o que é determinado, 
agindo como se fossem 
máquinas.  “O Santander 
e os demais bancos só 
estão preocupados em 
bater novos recordes de 
lucro e por conta disso 
geram um contingente 
de trabalhadores e 
trabalhadoras adoecidos 
física e mentalmente. 
Muitos são descartados 
sem qualquer cerimônia por 
já não renderem o que era 
esperado ou simplesmente 
pelo fato de receberem uma 
remuneração maior, que 
nem sempre compensa a 

dedicação feita anos a fio ao banco”, denuncia.
A saída para esse grave problema que afeta 
a categoria, na avaliação do diretor do 
Sindicato de Arapoti é pressionar os bancos 
a abrirem a caixa preta do adoecimento no 
setor, bem como negociar com o movimento 
sindical o modelo de definição das metas, que 
atualmente é um dos principais fatores do 
elevado número de doenças psicológicas que 
afetam bancários e bancárias. 

A CUT realizou nos dias 21, 22 e 23 de setembro, em 
São Paulo, o 4º Encontro Nacional dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras com Deficiência com o objetivo 
de organizar a resistência desta camada da sociedade 
brasileira que sofre com preconceito, problemas com 
acessibilidade e o não cumprimento das cotas para 
contratação nas empresas. De acordo com o Censo 
2010, o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com 
algum tipo de deficiência. Destes, apenas 13,6% são 
economicamente ativas. Atualmente, conforme aponta 
estudo do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos), apenas 403 mil 
postos de trabalho são ocupados no Brasil por pessoas 
com algum tipo de deficiência.

CUT realiza 4º Encontro 
Nacional dos Trabalhadores 
com Deficiência

A ANABB (Associação Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil) 

realizou no dia 15 de setembro, em Brasília, 
o Seminário “Minutas de Resolução CGPAR”, 
que coloca em risco as autogestões nos 
Planos de Saúde dos funcionários das 
empresas estatais federais. A CGPAR 
(Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União) está 
propondo mudanças nos planos que 
colocam em risco mais de 5 milhões de 
vidas atendidas atualmente pelos planos de 
autogestão.
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
de Londrina e representante do Vida 
Bancária no Comitê de Usuários da Cassi 
no Paraná, afirma que esta é mais uma 
etapa do desmonte dos bancos públicos 
imposto pelo governo de Michel Temer 
(PMDB), que coloca em risco não só os 
serviços oferecidos à população brasileira, 

mas também os direitos dos funcionários 
relacionados à saúde e à complementação 
da aposentadoria. “Não podemos deixar 
que a Cassi, o Saúde Caixa e outros 
patrocinados pelas estatais sejam tratados 
como se fossem planos comerciais. Plano 
de Saúde não é mercadoria e não pode 
objetivar lucro”, ressalta. 
No final do Seminário foi consenso 
entre os painelistas que as propostas de 
resolução da CGPAR têm viés privatista, 
construídas às escuras e sem consulta aos 
trabalhadores e trabalhadoras envolvidos. 
Para os palestrantes, o debate deve ser 
levado à população, já que influenciará a 
vida de todos os brasileiros, inclusive dos 
usuários do SUS (Sistema Únido de Saúde).
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Contraf-CUT cobra medidas 
de prevenção ao assédio moral

Dia 29/10 vai ter a 
4ª Costelada em prol 
do Hospital do Câncer

LONDRINA

Dirigentes criticam 
aumento do números de 
casos no setor financeiro

AMBIENTE DE TRABALhO sAuDávEL

saiba Mais
Leia outros detalhes sobre a reunião do Coletivo 

de Saúde com a Fenaban no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Vacinação contra 
a dengue ocorre 
até o dia 27/10
Pessoas com idade entre 15 e 27 anos 
têm até o dia 27/10 para tomar a 
vacina contra a dengue, que está sendo 
aplicada em 30 municípios do Paraná 
com maior incidência de casos dessa 
doença. Esta é a terceira etapa da 
campanha e quem já tomou a primeira 
ou a segunda dose deve procurar o 
Posto de Saúde para completar sua 
imunização.
Kelly Menegon, secretária de Saúde do 
Sindicato de Londrina, ressalta que se a 
dengue não for tratada adequadamente 
pode levar a pessoa ao óbito. “O mais 
importante é prevenir, impedindo a 
proliferação do mosquito aedes aegypti 
e aproveitar agora a descoberta de 
vacina para ficar imune a esse grande 
risco que todos correm se pegarem a 
dengue”, salienta.
Em Assaí, devido ao registro de muitos 
casos da doença, a vacinação está 
aberta para pessoas de 9 a 44 anos de 
idade.
Para facilitar o acesso da população 
à vacina, a Prefeitura de Londrina 
montou uma barraca no Calçadão, mas 
a imunização também pode ser feitas 
nos Postos de Saúde da cidade.

Com o apoio do 
Sindicato de Londrina 

e do CTG (Centro de 
Tradição Gaúcha) Rincão 
Sulino, o Hospital do 
Câncer promoverá no 
dia 29 de outubro a 4ª 
Costelada Fogo de Chão, 
com ingressos no valor 
de R$ 35,00 por pessoa. 
O almoço solidário vai 
ocorrer na sede do CTG, 
localizada na Rodovia 
Mábio Gonçalves 
Palhano, Km 3,5, na 
Aviação Velha, Zona Sul 
de Londrina.
Os ingressos podem ser adquiridos junto à Secretaria do 
Sindicato de Londrina ou no Hospital do Câncer. Para obter mais 
informações entre em contato com o Sindicato pelo telefone (43) 
3372-8787.

O CFP (Conselho Federal de Psicologia) deve ingressar com recurso 
contra a liminar do juiz federal da 14ª Câmara do Distrito Federal, 
Waldemar Cláudio de Carvalho, que abre brecha para a “cura gay”. A 
decisão polêmica foi repudiada por diversas entidades e surgiu no 
julgamento de ação movida pela psicóloga Rozangela Justino, com a 
intenção de suspender a resolução do CFP 01/1999, a qual estabelece 
normas para atuação de psicólogos em relação à orientação sexual. 
Na avaliação do CFP, essa medida “engrossa o caldo da arbitrariedade” 
e encara a orientação sexual como uma doença comportamental. 
De acordo com o órgão, pessoas que sofrem podem procurar a 
Psicologia como recurso para o alívio do sofrimento, que às vezes 
pode estar relacionado a sua sexualidade, por pressões sociais. Mas os 
profissionais devem atender o sofrimento e não utilizá-lo par reverter 
a sexualidade. Para a Contraf-CUT, essa decisão abre precedentes para 
aumentar o preconceito contra homossexuais. “A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) já definiu que o homossexualismo não é doença. 
Mas, uma decisão como essa, no momento em que estamos vendo o 
aumento do preconceito e da discriminação em todo o mundo, onde 
grupos estão assumindo seus pensamentos de supremacia sobre outros, 
abre-se precedentes perigosos, que podem descambar para ataques 
contra homossexuais e até mesmo levar a perdas de direitos duramente 
conquistados após décadas de luta”, avalia Adilson Barros, diretor 
da Contraf-CUT e membro da CGROS (Comissão de Gênero, Raça, 
Orientação Sexual e Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência).

Decisão de juiz sobre 
‘cura gay’ gera repúdio 
de diversas entidades

RETROCEssO

Representantes do Coletivo Nacional 
de Saúde do Trabalhador da Contraf-

CUT e da Fenaban se reuniram no dia 22 
de setembro, em São Paulo, para discutir 
o Protocolo de Prevenção de Conflitos 
no Ambiente de Trabalho, previsto na 
cláusula 58 da CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) da categoria bancária.
Os bancos se limitaram em apresentar 
medidas de caráter educativo, enquanto 
os dirigentes sindicais cobraram não 
somente a apuração de denúncias sobre 
assédio moral, mas, principalmente, a 
prevenção efetiva dos conflitos.
Para embasar este posicionamento, os 

membros do Coletivo de Saúde levantaram 
o crescimento dos números de casos 
de assédio moral no setor financeiro e 
salientaram que o volume só não é maior 
porque nem todas as vítimas fazem 

denúncias das agressões sofridas. 
“A categoria precisa utilizar o 
canal existente para denunciar 
o assédio moral, pois só assim 
conseguiremos pressionar os 
bancos a avançar em relação às 
punições aos agressores e no 
aprimoramento do Protocolo”, 
ressalta Elizeu Marcos Galvão, 
presidente do Sindicato de 
Cornélio Procópio.
Elizeu lembra que os Sindicatos 
garantem o sigilo do denunciante 
e os bancos têm prazo de até 30 

dias para apresentar resposta sobre o caso. 


