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A defesa dos bancos públicos será objeto de 
debates em Audiência Pública convocada 
para o dia 17 de outubro, no Plenarinho da 
Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), às 
18h30, em Curitiba. O evento atende a uma 
solicitação feita pela Fetec-CUT/PR. Estarão 
presentes dirigentes sindicais, deputados e 
lideranças do movimento popular. 

Evento dia 17/10 na Alep debate 
defesa dos bancos públicos

SINDICATOS BUSCAM APOIOS PELA 
ANULAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA

PROJETO DE INICIATIVA POPULAR

Mobilização precisa recolher 1,3 milhão  
de assinaturas contra as mudanças feitas na CLT

O Sindicato 
de Cornélio 

Procópio está 
recolhendo 
assinaturas 

da população 
em apoio 

à anulação 
da reforma 
trabalhista

Os Sindicatos do Vida Bancária estão 
mobilizando a categoria para participar 
do abaixo-assinado formulado pela CUT 

que visa construir um Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular para anular a reforma trabalhista. A 
campanha foi lançada durante as manifestações 
do Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, e 
está sendo feita em todo o País. São necessárias 
1,3 milhão de assinaturas para que o documento 
seja protocolado junto ao Congresso Nacional.
O Sindicato de Cornélio Procópio aproveitou a 
manifestação do dia 3 de outubro, em defesa 
dos bancos públicos, para recolher apoios de 
clientes e usuários da Caixa Econômica Federal. 
Em Londrina, o abaixo-assinado está sendo 
repassado nas agências e demais locais de 
trabalho.
“Estamos empenhados nesta campanha para 
impedir o retrocesso que a nova legislação 
representa não só para os bancários e bancárias, 
mas para toda a Classe Trabalhadora, jogando 
no lixo conquistas importantíssimas, tais como 
o intervalo para almoço e a homologação da 
rescisão do contrato de trabalho no Sindicato, 
bem como as negociações coletivas, que cairão 
por terra com a possibilidade de as empresas 
estabelecerem acordos individuais com os 

trabalhadores”, pontua Regiane Portieri, presidenta 
do Sindicato de Londrina.
A meta da CUT é conseguir 1% de assinaturas dos 
eleitores brasileiros até o dia 3 de novembro e 
por isso está orientando as entidades filiadas a 
intensificar a busca de apoios. “Para atingir este 
percentual temos que envolver nossas famílias, 
amigos e os vizinhos. É a nossa chance de reverter 
esse golpe que grupos empresariais e parlamentares 
comprometidos com eles aplicaram na Classe 
Trabalhadora”, ressalta Regiane.

Diretoria do 
Sindicato de 
Londrina recolhe 
assinaruras nos 
locais de trabalho



Veja detalhes sobre a ação que garantiu o 
pagamento das gratificações no BB no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

BANCO DO BRASIL

Diretoria tem prazo de 60 dias para 
retomar pagamento das gratificações

LONDRINA

Lei municipal restringe 
uso de celulares nos bancos
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Entidades reivindicam pagamento 
de insalubridade para avaliadores de penhor

O vereador Ailton Nantes e a presidenta do Sindicato de Londrina, Regiane Portieri, 
acompanha a assinatura da Lei 12.562 pelo prefeito Marcelo Belinati (PP)

Leia outras informações sobre a posse dos eleitos da 
Fundação Itaú Unibanco no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

BANCO PAN

A agência do Banco do Brasil em Assaí 
comemorou no dia 5 de outubro os 60 
anos de atividades na cidade. Para marcar 
a data histórica foi realizado um evento 
com a participação dos bancários da ativa, 
aposentados, dirigentes do Sindicato de 
Londrina, representante da Gerência 
Regional do banco, clientes e autoridades, 
como o prefeito de Assaí, Acácio Secci. 
Além do evento também foi organizada 
uma exposição com equipamentos antigos 

Comemoração do aniversário da agência do BB em Assaí reuniu funcionários da ativa, 
aposentados e autoridades minicipais

Assembleia dos funcionários em 
Londrina aprova Acordo do PPR

CAIXA

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati 
(PP), sancionou a Lei 12.562/2017, 

que restringe o uso de celulares, rádios 
comunicadores ou dispositivos similares 
nas áreas das agências e PABs (Postos 
de Atendimento Bancário) onde houver 
movimentação de dinheiro. Esta iniciativa 
partiu do vereador Ailton da Silva Nantes 
(PP), funcionário aposentado do Banco 
do Brasil, e visa ampliar a segurança nos 
bancos.
A Lei entrará em vigor em janeiro de 2018 
e seu texto também estende a proibição 
dos aparelhos às salas de autoatendimento. 
Os bancos deverão providenciar cartazes e 
material informativo a respeito da restrição 
do uso de celular nos locais onde houver 
movimentação de numerário.
A assinatura da Lei do Celular ocorreu em 

cerimônia realizada no dia 6 de outubro 
na Sede Administrativa do Sindicato de 
Londrina e teve a participação do vereador 
Nantes, de representantes do Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e do Itaú, 
além de dirigentes de outras entidades 
sindicais, dentre eles o presidente do 
Sindicato dos Vigilantes de Londrina, 
Orlando de Freitas.
A presidenta do Sindicato de Londrina, 
Regiane Portieri, elogia a iniciativa do 
vereador Ailton Nantes, que contribui para 
dar maior segurança nos bancos. “Esta 
Lei coíbe os chamados crimes de ‘saidinha 
de banco’, no qual o cliente saca grande 
quantidade de dinheiro e depois é atacado 
quando sai, porque alguém dentro da 
agência deu a dica para o seu comparsa que 
está lá fora”, explica.

A secretária Geral do Sindicato de Londrina, Gisa Bisotto, acompanha a votação 
do Acordo do PPR durante Assembleia dos funcionários do Banco Pan

Conselheiros eleitos 
da Fundação Itaú 
Unibanco tomam posse

ITAÚ

Os representantes dos participantes da 
Fundação Itaú Unibanco tomaram posse 

no dia 3 de outubro, em São Paulo, durante 
o 38º Congresso da Abrapp (Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar). A Chapa 1 
saiu vitoriosa na eleição, realizada entre os 
dias 19 e 27 de julho, que elegeu membros 
dos Comitês de Planos e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal – Ativos e Assistidos. 
Na votação para os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal – Ativos, a Chapa, Convicção e 
Experiência teve 1.879 votos.
Segundo Cesar Caldana, diretor do Sindicato 
de Londrina e eleito suplente no Conselho 
Deliberativo, representando o Paraná, a 
atuação dos conselheiros foi fundamental 
para a distribuição do excedente de 721 
milhões, o que resultou num incremento 
superior a 11% na reserva de mais de 
21.000 participantes do Itaubanco Cd. “No 
Plano PAC conquistamos a possibilidade de 
alterar o indexador de TR (Taxa Referencial) 
para IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), reivindicação antiga dos 
assistidos que significa ganho nos saldos dos 
mesmos”, explica.
Agora, de acordo com Cesar, a intenção 
é continuar cobrando da fundação a 
previdência complementar fechada para 
todos os funcionários e funcionárias 
da holding, a criação de um comitê de 
investimentos para que os eleitos possam 
participar da política de investimentos e uma 

representação na diretoria executiva para os 
ativos e outro para os assistidos.
Na avaliação dele, é uma conquista muito 
importante os participantes da Fundação 
Itaú Unibanco ter representantes na gestão 
dos planos de previdência em nível nacional, 
o que foi fundamental para  ampliar os 
benefícios.
Agradeço a todos às pessoas que me 
confiaram esta representação do 
Paraná com o voto. Estarei sempre no 
acompanhamento e debate para novas 
conquistas nos planos de previdência da 
Fundação e me coloco à disposição de 
todos para esclarecer, escutar sugestões 
ou encaminhar demandas”, garante Cesar 
Caldana. 

Cesar Caldana 
tomou posse 
como suplente 
no Conselho, 
representando
participantes 
ativos

A direção do Banco do Brasil não 
conseguiu derrubar a liminar 
concedida às entidades sindicais 

em 28 de setembro, determinando 
a retomada do pagamento das 
gratificações/comissões dos 
funcionários e funcionárias que 
recebiam este direito por 10 anos 
ou mais.  O desembargador do TRT 
(Tribunal Regional do Trabalho) da 
10ª Região, de Brasília, José Leone 
Cordeiro Leite, argumentou que a 
decisão liminar visava “resguardar o 
direito dos empregados... em perceber 
a gratificação recebida por mais de 
10 anos, o que encontra amparo na 
Súmula 372 do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho)”. Essa Súmula trata do 
respeito ao princípio da estabilidade 
financeira.
No mandado de segurança impetrado 
contra a decisão do juiz de 1ª instância, 
o banco teve acolhido seu pleito em 
relação a três pontos: a remuneração a 
ser integrada ao salário deve levar em 
conta o valor médio das gratificações 
recebidas nos últimos 10 anos. Além 
disso, determinou um prazo, de 60 
dias, para que o BB volte a cumprir o 
pagamento das comissões. Por último, 
permitiu que o banco comprove 

justo motivo para não pagamento da 
gratificação.
Para Ivaí Lopes Barroso, diretor do 
Sindicato de Cornélio Procópio e 
representante do Vida Bancária na 
Comissão de Empresa dos Funcionários 
do BB, não existe justo motivo numa 
medida tomada pelo banco por meio 
de um processo de reestruturação que 
prejudicou muito o funcionalismo. 
“O Acordo Aditivo estabelece a 
realização de três ciclos de avaliações 
negativas e consecutivas pelo GDP 
(Gestão de Pessoas) para justificar o 
descomissionamento do funcionário. 
Como isso não ocorreu, não tem como 
o BB comprovar justo motivo para 
cortar as comissões de milhares de 
funcionários”, argumenta Ivaí.
Segundo ele, a Comissão de Empresa, 
juntamente com as entidades sindicais 
vão acompanhar este processo para 
garantir que o banco cumpra a 
determinação da Justiça de restabelecer 
o direito aos bancários e bancárias que 
já recebem as comissões/gratificações 
há mais de 10 anos.

Agência de Assaí completa 60 anos de atividades
utilizados pelos funcionários no passado 
e fotos que relembram fatos marcantes 
na história da unidade. Na década de 70, 
a agência do BB em Assaí era a segunda 
melhor colocada no Estado em operações 
de financiamento da safra de algodão.

Confira outros detalhes a respeito do aniversário  
da agência do BB em Assaí  no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Funcionários e funcionárias do Banco Pan 
aprovaram, em Assembleia realizada 

pelo Sindicato de Londrina no dia 3 de 
outubro, a proposta do Acordo Coletivo 
de Trabalho sobre o PPR (Programa de 
Participação nos Resultados) referente a 
2017. O banco já efetuou o crédito do valor 
correspondente a 50% do salário nominal do 
funcionário, limitado ao valor de R$ 6 mil, 
além de antecipar a primeira parcela da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados) e do 

adicional de R$ 495,95.
“Apesar de o Banco Pan ter registrado queda 
no lucro no primeiro semestre deste ano, nas 
negociações a Contraf-CUT conseguiu garantir 
o recebimento pelos funcionários deste direito 
com o redutor”, explica Gisa Bisotto, secretária 
Geral do Sindicato de Londrina. Em fevereiro 
de 2018 será pago o valor complementar de 
R$ 580,83, no lugar da 14ª Cesta-alimentação, 
atendendo à reivindicação dos bancários e 
bancárias da instituição financeira.

Integrantes da CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) e da Anecef (Associação Nacional 

dos Avaliadores de Penhor) se reuniram no dia 4 de 
outubro, no Rio de Janeiro, para analisar pesquisa 
sobre a situação do ambiente de trabalho neste 
setor. O estudo, feito com base em questionários 
respondidos pelos empregados e empregadas 
em todo o País, além de documentos e fotos, que 
colocaram a perspectiva do trabalhador no centro 
da discussão da sua saúde, confirmou o que já 
vinha sendo denunciado por entidades sindicais: 

os avaliadores de penhor atuam em ambiente 
insalubre. 
Dentre outros pontos, o estudo revela os 
transtornos por exposição aos produtos químicos 
e tempo de trabalho dos avaliadores. O relatório 
alerta que a prática do dia-a-dia operando caixa, 
atendendo clientes e realizando outras tarefas, 
limitam ou impedem o uso de EPI (Equipamento de 
Proteção Individual), que também é ineficaz para 
proteger contra substâncias ácidas. Traz ainda 
relatos sobre os equipamentos coletivos e outras 

evidências que demonstram a persistência de 
ambientes nocivos e insalubres.
Amaury Soares, diretor do Sindicato de 
Londrina, afirma que este estudo deixa claro 
o equívoco da Caixa em ter suspendido o 
pagamento do Adicional de Insalubridade. 
”É por isso que as entidades vão cobrar do 
banco a definição dessa questão em definitivo, 
mantendo o pagamento deste direito para os 
empregados que atuam nesta função e expostos 
a condições que prejudicam a saúde”, relata.

Documento revela 
intenção de Temer de 
privatizar a Caixa
Uma publicação digital voltada para 
empresários informou no dia 9 de outubro 
que o governo Michel Temer (PMDB) já 
decidiu abrir o capital da Caixa Econômica 
Federal e anunciará essa medida oficialmente 
no final do ano, depois de privatizar a 
Eletrobrás. O senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) disse,  por meio das Redes Sociais, 
que essa iniciativa é ilegal, porque qualquer 
privatização de empresa pública precisa 
passar pelo Senado e o Congresso rejeitou 
este ano o PLS 555, que tinha como finalidade 
transformar as empresas públicas em 
sociedades anônimas.



CONTRA O DESMONTE

Sindicatos do Vida 
participaram da mobilização 
contra a venda das estatais

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br
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Atividades em todo o País defendem 
manutenção das empresas públicas

Trabalho bancário 
provoca depressão
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Seminário da CUT/PR debate futuro 
do direito sindical após a reforma trabalhista

Dirigentes dos Sindicatos 
de Apucarana e de Londrina 

representaram bases do Vida 
Bancária no Ato Público realizado  

dia 3/10 no Rio de Janeiro

O Sindicato 
de Londrina 
participou de Ato 
Público contra a 
privatização da 
Eletrobras

A atual forma de organização do 
trabalho nos bancos ativa os chamados 
“gatilhos” para provocar a depressão ou 
episódios depressivos. Isto ocorre devido 
a decepções sucessivas em situações 
de trabalho frustrantes, às perdas 
acumuladas durante anos e às cobranças 
excessivas de desempenho para que 
sejam atingidas as metas.
Somado a isso, a categoria bancária já 
não trabalha em forma de equipe, porque 
o ambiente passou a ser parecido com 
uma competição, no qual existe a ameaça 
permanente de perda de função, do posto 
de trabalho e de demissão, que podem 
resultar em quadros depressivos. 

Sintomas do quadro depressivo: 
- perda de interesse ou prazer em 
atividades que normalmente são 
agradáveis; 
- diminuição ou aumento do apetite 
com perda ou ganho de peso (5% ou 
mais do peso corporal); 
- insônia ou hipersonia (sono excessivo); 
- agitação ou retardo psicomotor; 
- fadiga ou perda de energia; 
- sentimentos de desesperança, culpa 
excessiva ou inadequada; 
- diminuição da capacidade de pensar e 
de se concentrar ou indecisão; 
- pensamentos recorrentes de morte, 
ideação suicida ou tentativa de suicídio. 

Os episódios depressivos variam em 
graus leve, moderado, grave sem 
sintomas psicóticos e grave com 
sintomas psicóticos. O tratamento da 
depressão depende da especificidade de 
cada caso e pode envolver psicoterapia, 
tratamento farmacológico e intervenções 
psicossociais.
Se você apresenta qualquer um destes 
sintomas, procure ajuda. Para curar a 
depressão é preciso fazer o tratamento 
adequado, com auxílio de profissionais.

Manifestação realizada na agência da Caixa (acima) em 
Cornélio Procópio buscou apoio da população para a 
campanha em defesa dos bancos públicos

Dirigentes dos Sindicatos de Apucarana, 
Cornélio Procópio e de Londrina participaram 
no dia 3 de outubro das atividades realizadas 

no Dia Nacional de Luta em Defesa das Estatais, 
convocado pela CUT. Ato organizado no Rio 
de Janeiro reuniu milhares de pessoas, que se 
concentraram em frente ao prédio da Eletrobras 
e depois saíram em passeata até a Petrobras, que 
naquela data completou 64 anos. 
As duas empresas estão na mira da 
política de privatização do governo 
Michel Temer (PMDB).
O Sindicato de Cornélio Procópio 
promoveu manifestação em frente 
à agência da Caixa Econômica 
Federal, buscando apoio dos 
clientes e usuários contra o 
desmonte dos bancos públicos. Em 
Londrina, dirigentes do Sindicato 
participaram de Ato Público 
realizado no Calçadão pelo Sindel 
(Sindicato dos Eletricitários) contra 
a venda da Eletrobras. Durante 
a manifestação foram recolhidas 
assinaturas num documento contra 
a privatização do setor energético.
“Esta luta é de todos nós brasileiros 
e brasileiras! Não podemos ficar 
calados diante desse ataque à soberania nacional 
e a entrega do patrimônio público para grupos 
estrangeiros”, ressalta Hermes Gonçalves, diretor do 
Sindicato de Apucarana.

A CUT Paraná realizou no dia 6 de outubro, 
em Curitiba, um encontro para debater os 
impactos na representatividade sindical dos 
trabalhadores após a reforma trabalhista. Foi 
destacado no evento que o governo Michel 
Temer (PMDB) esta se aproveitando de um 
momento de forte instabilidade e fragilidade 
politica no País, de paralisia das instituições 
e descaracterização dos interlocutores 
institucionais e, principalmente, da dificuldade 

de reação dos Sindicatos frente à existência de 13 
milhões de desempregados para atacar a Classe 
Trabalhadora. “Temos que analisar bem como 
se dará a atuação das entidades após entrar em 
vigência a reforma trabalhista e denunciar o que 
está por trás desse governo que quer acabar 
com direitos importantes dos trabalhadores e 
massacrar a organização sindical existente no 
País”, avalia Nágila Slaibi, diretora do Sindicato 
de Londrina.

Nágila Slaibi (à dir), diretora do Sindicato 
de Londrina, participou do encontro jurídico 

da CUT/PR


