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BANCOS EXTERMINAM 
14.460 pOSTOS DE TRABALHO
EM ApENAS OITO MESES
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massacre aos empregos

Paraná está em segundo lugar
no ranking  de cortes de vagas 

no setor financeiro

Filie-se ao Sindicato para  resistir 
ao retrocesso nos direitos
A reforma trabalhista entrará em vigor no mês 
de novembro, trazendo muitas dúvidas em 
relação ao futuro dos empregos nos bancos 
e à manutenção das conquistas da categoria 
bancária. Mais do que nunca, a organização 
em torno do Sindicato se faz necessária 
para impedir retrocessos e resistir a essa 
política voltada para enfraquecer a nossa 
capacidade de se mobilizar. Filie-se para 
fortalecer nossas lutas!

Os bancos estão fazendo um verdadeiro massacre 
aos empregos da categoria bancária. De acordo 
com levantamento feito pelo Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), com 
base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), órgão do Ministério do Trabalho, entre janeiro 
e agosto de 2017 o setor financeiro fechou 14.460 postos de 
trabalho. Neste período foram feitos PDVs (Programas de 
Demissão Voluntária) e de aposentadoria incentivada, além da 
alta rotatividade que ocorre nos bancos, que foram responsáveis 
pela dispensa de 29.872 bancários e bancárias em todo o País. 
Apesar disso, no mês de agosto foi registrado um saldo positivo 
de 72 postos de trabalho bancário após 17 meses de resultados 
negativos.
O Paraná mantém a segunda colocação no ranking dos cortes, 
com o fechamento de 2.042 empregos. Em primeiro lugar ficou o 
Estado de São Paulo, com a eliminação de 3.751 vagas.
Na relação dos Bancos múltiplos com carteira comercial, que 
engloba o Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e o Banco do 
Brasil, o Dieese computou o fechamento de 7.347 postos de 
trabalho, enquanto a Caixa Econômica Federal sozinha foi 
responsável pelo corte de 6.845 empregos.
Segundo a pesquisa, as admissões efetuadas pelos bancos entre 
janeiro e agosto deste ano se concentram na faixa etária até 39 

anos de idade, enquanto os desligamentos atingiram pessoas 
com mais de 25 anos. Na faixa entre 50 e 64 anos foram 
registrados 11.614 cortes. Em relação à remuneração, 
o Dieese revela que a discriminação continua 
afetando as mulheres. As 7.677 mulheres admitidas 
nos bancos entre janeiro e agosto de 2017 receberam, 
em média, R$ 3.540,35. Esse valor corresponde a 69,2% 
da remuneração paga aos 7.735 homens contratados no 
mesmo período. Já na comparação dos salários que 
recebiam as bancárias e os bancários demitidos essa 
diferença fica em 78,6%.
“Esperamos reverter esse cenário sombrio 
com a criação dos Centros de 
Realocação e Requalificação 
Profissional e outras medidas que 
possam conter esse massacre aos 
empregos da categoria. Não dá para 
admitir que o setor com maior 
lucratividade do País 
continue demitindo 
milhares de 
trabalhadores e 
trabalhadoras 
tão somente 
para ampliar 
ainda mais seus 
ganhos”, critica 
Regiane Portieri, 
presidenta do 
Sindicato.
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Saiba Mais
Leia outros detalhes sobre a ação contra 

o Banco do Brasil  no endereço  
www.vidabancaria.com.br 

SANTANDER

BRASIL

BANco Do BRASIL

Dia 3/10 tem 
Assembleia para 
votar Acordo do PPR

cAIXA

Parceria entre o Sindicato  e a Apcef 
viabiliza curso de CPA 20 para gerentes

Reunião com banco discute a
Unidade de Integração de Varejo

Temer acelera política de privatizações
com venda de usinas em Minas Gerais

A presidenta do Sindicato, Regiane Portieri,  destacou a importância da qualificação aos empregados da 
Caixa na abertura do curso preparatório de CPA-20

Lucro do primeiro semestre fica em R$ 4,1 bilhões. Empregados recebem a PLR

A Comissão de Empresa dos Funcionários 
do Banco do Brasil se reuniu no dia 27 

de setembro com o banco para discutir a 
implantação da UNV (Unidade Integração 
Varejo) e os seus impactos na rede de 
agências. Os representantes do banco 
apresentaram a estrutura da UNV e seus 
objetivos, salientando que essa nova unidade 
será implantada inicialmente nas cidades de 
Belém, Curitiba, Joinville e Ribeirão Preto.
De acordo com o BB, os clientes não 
encarteirados estarão vinculados a essa 
nova unidade, que fará o gerenciamento do 
fluxo de atendimento para este perfil. Os 
dirigentes sindicais questionaram a dotação 
das UNVs, a remuneração fixa e variável, 
considerando os níveis das agências. Sobre 
estas questões, o banco informou que a 
classificação de nível das agências será 
mantida até o final de 2017 e que ainda está 
em estudo sobre o modelo de níveis das 
agências de atendimento.
Foram levantadas também as condições em 
algumas agências fora da UNV, com quadro 
reduzido de gerência média, que estão com 
problemas no deferimento de transações 
por questões de alçada e subordinação. 
Os representantes do BB afirmaram que 
já estão analisando esta situação para 
corrigir os problemas e se comprometeram 
em realizar reuniões com os Sindicatos 
das bases onde serão implantadas UNVs 
para repassar informações sobre o seu 
funcionamento.
Para Gisa Bisotto, diretora do Sindicato, 
é importante a disposição do banco em 
explicar ao movimento sindical como 
será a implantação dessas unidades, 
adiantando quais serão as mudanças. “Nossa 

Comissão cobra  do 
banco resposta sobre 
Termo de Compromisso
Na reunião com o Banco do Brasil no dia 
27 de setembro, a Comissão de Empresa 
também cobrou do banco uma resposta 
sobre o Termo de Compromisso entregue 
no último dia 14, que tem por objetivo 
garantir a manutenção de direitos e 
benefícios conquistados ao longo do 
tempo pelos funcionários e que estão 
ameaçados pela reforma trabalhista. 
Os representantes do banco afirmaram 
que o documento está sendo analisado e 
que ainda não há um posicionamento a 
respeito.
Outro assunto levantado pelos dirigentes 
sindicais na ocasião foi o Termo Aditivo 
da cláusula 62 da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2016/2018 para 
regulamentar a criação de Centros de 
Realocação e Requalificação Profissional. 
Este instrumento foi definido durante 
negociação da Campanha 2016 entre 
o Comando Nacional dos Bancários 
e a Fenaban. No dia 24 de agosto as 
partes chegaram ao consenso em torno 
do texto dos Centros de Realocação e 
agora este deverá ser regulamentado 
individualmente com cada banco.

preocupação é em garantir as condições de 
trabalho e dotação adequada de pessoal para 
prestar o atendimento aos clientes, evitando 
a sobrecarga de serviços, acúmulo de funções 
e outros problemas”, argumenta.

Entidades garantem na Justiça pagamento 
das gratificações para os funcionários
A Contraf-CUT, Fetec-CUT/PR e outras 
entidades representativas do funcionalismo 
do Banco do Brasil conseguiram 
antecipação de tutela na ação que requer a 
manutenção do pagamento da gratificação/
comissão aos funcionários e funcionárias 
que recebem ou recebiam por 10 anos ou 
mais este direito. Esta decisão foi proferida 
no dia 27 de setembro pelo juiz Jonathan 
Quintão Jacob, da 17ª Vara da Justiça do 
Trabalho de Brasília, que também concedeu 
a incorporação definitiva da gratificação/
comissão recebida por 10 anos ou mais, 
passando a receber tratamento de salário, 

acompanhando os reajustes previstos nas 
CCTs (Convenções Coletivas de Trabalho) e 
ACTs (Acordos Coletivos de Trabalho) com 
todos os reflexos salariais.
Caso o BB não cumpra esta decisão estará 
sujeito à pena de multa diária de R$ 
1.000,00 por empregado. A suspensão das 
gratificações/comissões ocorreu com a 
reestruturação lançada pelo banco no final 
do ano passado.

Um grupo de 50 empregados e 
empregadas da Caixa Econômica 
Federal está fazendo o curso 

preparatório para certificação em CPA 
20 da Anbima (Associação Brasileira dos 
Mercados Financeiro e de Capitais) graças 
à parceria firmada entre o Sindicato, a 
Apcef (Associação do Pessoal da Caixa) e a 
Fenae (Associação Nacional das Apcefs).
“O curso terá duração de oito dias e 
vem para atender esta demanda dos 
bancários e bancárias da Caixa, que 
também precisam se aperfeiçoar em 
relação às operações do mercado, o que 
é uma tendência do setor financeiro em 
geral”, explica Amaury Soares, secretário 
de Finanças do Sindicato. Amaury lembra 
que a oferta de cursos de qualificação 
profissional é uma prática constante 
da entidade para auxiliar na formação 
da categoria por meio da redução de 
custos com a cessão do Auditório para a 
realização das aulas.

A Fenae (Federação Nacional das 
Associações de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal) se reuniu no dia 29 de 
setembro, em Brasília, com o diretor de 
Fiscalização e Monitoramento da Previc 
(Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar), Sergio Taniguchi. A 
entidade alertou para a gravidade do 
impacto do contencioso no déficit dos 
planos de benefícios da Funcef.
O diretor do órgão fiscalizador manifestou 
preocupação com a dimensão do problema 
e afirmou que solicitará esclarecimentos 
à Fundação quanto ao tratamento 
dado ao assunto e quais providências 
serão adotadas. A Fenae destacou que o 
contencioso está tomando uma proporção 
que pode comprometer os planos de 
benefícios no futuro caso não seja tomada 
alguma medida para resolver essa situação 
provocada pela Caixa.
Para pressionar o banco, a Fenae lançou a 
campanha ‘Contencioso: essa dívida é da 
Caixa’ e por meio de um abaixo-assinado 
eletrônico já recebeu apoio de cerca de 8 
mil participantes e assistidos da Funcef. 
Essa é mais uma importante ação com o 
objetivo de pressionar a direção do banco a 
solucionar o passivo trabalhista, que já é o 
maior fator de déficit do fundo de pensão 
dos empregados.
Na reunião com a Previc também foi 
abordada a questão sobre a incorporação 
do REB ao Novo Plano. A Fenae fez um 
apelo à Previc sobre o abandono em que 
se encontram os participantes do REB e 
alertou para a urgência da incorporação. 
Segundo a Previc, até o momento não 
foi apresentada pela Funcef nenhuma 
demanda relativa a este assunto.

Fenae faz alerta 
à Previc sobre 
o contencioso

A Caixa Econômica Federal obteve lucro líquido 
de R$ 4,1 bilhões no primeiro semestre de 2017, 
resultado que representa crescimento de 69,2% 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
Conforme aponta o balanço, o aumento do 
lucro nos últimos 12 meses foi influenciado 
principalmente pela elevação de 39,2% do 
resultado da intermediação financeira e de 
12,5% nas receitas de prestação de serviços e 

cobrança de tarifas.
As despesas de pessoal subiram 11,8% e 
atingiram R$ 11,7 bilhões, computando o 
reflexo PDVE (Programa de Desligamento 
Voluntário Extraordinário) realizado no 
primeiro trimestre. A Caixa encerrou o 
primeiro semestre de 2017 com 90.201 
empregados, uma redução de 5.486 postos de 
trabalho em relação a junho de 2016.

PLR - Os empregados e empregadas da Caixa 
receberam no dia 28 de setembro o pagamento 
da primeira parcela da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) de 2017. O banco creditou 
a Regra Básica e a PLR Adicional.
Também foi paga a PLR Social, que é a 
distribuição do equivalente a 4% do lucro 
líquido da Caixa, de forma linear para todos os 
empregados.

Funcionária pressionada a 
cumprir metas ganha indenização
O Santander foi condenado a pagar 

indenização de R$ 200 
mil a uma funcionária por 
ter sido pressionada a 
atingir metas. A ação foi 
julgada pelo juiz Igor 
Cardoso Garcia, do TRT 
(Tribunal Regional do 
Trabalho) de São Paulo, 
que levou em conta a 
condenação do banco 
por diversas vezes em 
razão da prática do assédio 
moral.
Segundo informou o site 
Migalhas, a funcionária alegou que 
durante as reuniões de trabalho a gerente 
do Santander comentava a produção 
individual de cada trabalhador na frente de 
todos os colegas, mostrando inclusive um 
ranking das posições relativas à quantidade 
de vendas, e por isso, era frequentemente 
pressionada e humilhada. Ela disse ainda 
que funcionárias com a mesma função, 
produção e tempo de banco recebiam 
salário superior ao dela, que fazia horas 
extras frequentemente por ter que visitar 
clientes fora do horário de trabalho, sem 
poder contabilizar porque ultrapassariam 
oito horas diárias. A ex-bancária relatou, 
também a ausência de hora de descanso 
antes de começar a jornada extra e 

descontos mensais não autorizados.
“Deve-se ressaltar que, se o 

Poder Judiciário realmente 
deseja a redução das 

ocorrências de doenças 
ocupacionais - se 
as campanhas 
divulgadas na mídia 
não forem apenas 
figura de retórica -, 
as punições devem 
ser suficientes a 

estimular o transgressor 
a não mais repetir a 

transgressão. Afinal, o 
empresário investirá em segurança e 

saúde no trabalho apenas e tão somente 
quando for mais vantajoso tal investimento 
do que o custeio de indenizações. Até lá, 
preferirá custear indenizações a investir 
em segurança e, ao mesmo tempo, fingir 
que se preocupa com a saúde de seus 
empregados. Neste caso, estamos diante 
de mais uma trabalhadora vítima de grave 
ofensa em razão das altas pressões por 
atingimento de metas por parte de um 
banco. E apenas adotando indenizações 
que desestimulem a prática do ilícito 
(cobrança excessiva de metas, jornadas 
exaustivas etc) os bancos passarão a cuidar 
da saúde de seus empregados,” argumentou 
o juiz.

banco pan

Dando continuidade ao projeto antinacional de entrega 
das empresas estatais ao capital estrangeiro, o governo 

de Michel Temer (PMDB) realizou no dia 27 de setembro, na 
Bolsa de Valores de São Paulo, um leilão de quatro usinas da 
Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). As unidades de 
Jaguara e Miranda foram adquiridas pela Engie Brasil, de capital 
francês, a Volta Grande foi comprada pela italiana Enel, que 
recentemente também comprou a Celg. A usina São Simão foi 
adquirida pela empresa chinesa State Power.
Mais de 500 manifestantes participaram dos protestos contra a 
venda do patrimônio público em frente à sede da Cemig em Belo 
Horizonte e também houve manifestação em frente à Bolsa de 

Valores. Os manifestantes gritaram “Fora Temer” e acusaram  
o presidente Michel Temer de querer vender o Brasil.
Deputados federais e senadores estão questionando a venda 
das usinas e apresentaram projetos de lei para revogar 
o leilão. Um dos argumentos é de que a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) e o Ministério das Minas e 
Energia não têm poder legal para vender as usinas.
Neste dia 3 de outubro, a volta das privatizações vai ser 
objeto de um Ato Público organizado pela CUT no Rio de 
Janeiro em defesa das empresas públicas e da soberania 
nacional. O protesto ocorre no dia em que a Petrobras 
completa 64 anos de fundação. 
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O Sindicato realiza Assembleia com 
os funcionários e funcionárias do 

Banco Pan dia 3 de outubro, às 18h30, 
na Sede Administrativa, para analisar 
e votar a proposta do Acordo Coletivo 
de Trabalho sobre o PPR (Programa de 
Participação nos Resultados). O banco 
já fez o pagamento da antecipação 
aos funcionários no último dia 29 de 
setembro.
O valor correspondente a 50% do salário 
nominal do trabalhador, limitado ao 
valor de R$ 6 mil. Também foi creditada 
a primeira parcela da PLR – que teve a 

aplicação do redutor diante da queda 
no lucro do banco no primeiro semestre 
deste ano – e do adicional de R$ 495,95. A 
segunda parcela virá em fevereiro, junto 
com o complementar de R$ 580,83 que 
passa a ser pago em dinheiro, no lugar da 
14ª Cesta-alimentação, como queriam os 
trabalhadores.
“Na negociação deste Acordo os 
funcionários e funcionárias do Banco Pan 
conseguiram reduzir os tetos do PPR, 
ao mesmo tempo em que foi elevada a 
quantia a ser distribuída”, ressalta Regiane 
Portieri, presidenta do Sindicato.



1º Seminário Jurídico da Contraf-CUT 
debate os desafios da categoria

reForma TraBaLHIsTa

Evento abordou riscos 
que a nova legislação 
trará para os direitos
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Dirigentes 
do Sindicato 
e assessores 
jurídicos 
participaram do 
Seminário da 
Contraf-CUT

O mês de outubro é 
dedicado à campanha 
de prevenção do 
câncer de mama, 
doença que é uma 
das principais causas 
de morte entre as 
mulheres. A campanha 
“Outubro Rosa” é 
um alerta para que 
seja feito o exame 
de mamografia 
para detectar a 
existência de tumor 
nos seios. Se for 
diagnosticado no início, a chance de 
cura é de 95%.
De acordo com dados do Ministério da 
Saúde, a cada ano são registrados 60 
mil novos casos de câncer de mama no 
País e foi observado que a doença tem 
afetado mulheres mais jovens. Por isso, 
é importante fazer o exame preventivo a 
partir dos 40 anos de idade.

Como prevenir?
Além da mamografia, é indicado fazer o 
autoexame para observar com o toque 
das mãos se existe algum nódulo nos 
seios. Essa doença é silenciosa, mas 
apresenta sintomas fáceis de serem 
percebidos, como secreção com sangue 
nos mamilos e alterações no formato do 
seio e do mamilo.
O tratamento para o câncer de mama 
será baseado no estágio da doença, 
o que pode levar à realização de 
quimioterapia, radioterapia e cirurgia. 
Também são feitos tratamentos anti-
hormonais, como forma de bloquear a 
doença.
Aproveite a campanha Outubro Rosa 
para agendar seu exame!

É outubro: faça o 
exame de prevenção 
do câncer de mama

Categoria reivindica ampliação 
de direitos às vítimas de assaltantes
A ampliação da segurança para bancários 
e bancárias que são vítimas de extorsão 
mediante sequestro é uma antiga 
reivindicação da categoria que está prestes 
a ser conquistada. Na reunião da Comissão 
Bipartite de Segurança Bancária, realizada 
no dia 26 de setembro, em São Paulo, as 
partes chegaram a um entendimento de 
que deve ser recomendada à Comissão 
de Negociações da Fenaban a alteração 
na redação do item “C” da cláusula 33ª 
da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
para estender aos bancários e bancárias 
vítimas de extorsão mediante sequestro 
a mesma proteção garantida aos que 
passaram por sequestro consumado.

“Isto é importante para que estes 
trabalhadores possam ser realocados em 
outra agência ou posto de atendimento caso 
não se sintam seguros para o mesmo local 
onde atuavam”, explica Lupinha Moretto, 
diretor do Sindicato.
Na reunião, os representantes da categoria 
também questionaram a retirada de 
vigilantes das agências que passam 
por reformas devido a arrombamentos 
ocasionados por assaltantes de banco. 
“Mesmo se não houver movimentação de 
dinheiro o risco está presente e o pessoal 
está trabalhando sem as mínimas condições 
de trabalho e segurança”, salienta Lupinha.
A próxima reunião da Comissão Bipartite de 

Segurança Bancária será realizada no dia 
13 de novembro.

O 1º Seminário Jurídico Nacional da 
Contraf-CUT, realizado nos dias 28 
e 29 de setembro, em São Paulo, 

reuniu dirigentes sindicais bancários de 
todo o País e assessorias jurídicas com 
o objetivo de uniformizar ações sobre o 
enfrentamento junto à Justiça do Trabalho 
para minimizar os efeitos nefastos da 
reforma trabalhista. Participaram como 
palestrantes juízes, procuradores e 
desembargadores, que falaram sobre 
os riscos que correm as conquistas da 
categoria, formas de enfrentar a nova 
legislação, seus pontos inconstitucionais 
e levantaram a necessidade de reinventar 
o modo de agir das entidades sindicais 
diante do atual cenário.
Wanderley Crivellari, secretário de 
Assuntos Jurídicos do Sindicato de 
Londrina, afirma que os debates foram 
importantes para definir as lutas no 
campo judicial, sem se esquecer da 

mobilização da categoria como forma 
de impedir retrocessos nos direitos. 
“Este Seminário apontou mecanismos de 
resistência à reforma trabalhista. Um deles 
é a via judicial, no intuito de conseguir 
criar jurisprudência em torno de direitos 
fundamentais, e o outro é pressionar os 
bancos a assinar o Termo de Compromisso 
apresentado pelo Comando Nacional, 

que barra a aplicação das mudanças na 
legislação naquilo que já está assegurado 
em nossa Convenção Coletiva de Trabalho”, 
resume.


