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Se você não conhece a Chácara 28 de Agosto, a Sede Campestre do 
Sindicato, aproveite estes dias de calor para passar os momentos 
de folga à beira da represa com sua família e amigos. Bancários 
e bancárias sindicalizados não pagam nada para se hospedar nos 
chalés ou nas quitinetes. 
A Chácara tem churrasqueiras, playground, piscina infantil, 
campo de futebol suíço, salão de jogos e ampla área para o seu 
lazer.
Faça sua reserva junto à Secretaria do Sindicato (43) 3372-8787.

TODOS EM DEFESA DA CAIXA!
100% pública

Entidades intensificam 
campanha em defesa 

do banco público
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r D NC R Aproveite os momentos de folga 
para utilizar a Chácara 28 de Agosto

Veio à tona na semana passada a intenção do 
governo Michel Temer (PMDB) de privatizar 
a Caixa Econômica Federal, num dos planos 

mirabolantes de sua equipe econômica para 
equilibrar as contas. Sob o pretexto de modernizar 
sua atuação, o governo pretende abrir o capital 
acionário do banco público e atrair investidores 
estrangeiros, sem se preocupar com o que significa 
para os milhões de brasileiros e brasileiras 
beneficiados com programas tais como Minha Casa 
Minha Vida, o Fies e o Bolsa Família.
O anúncio da venda de ações da Caixa deve ser 
anunciado por Temer no final do ano, conforme 
divulgou o Relatório Reservado, uma newsletter de 
negócios e finanças dirigida ao meio empresarial. 
Para impedir que essa medida seja levada em 
frente, a Fenae (Federação Nacional das 
Associações de Pessoal da Caixa) decidiu 
intensificar a campanha em defesa da manutenção 
do banco 100% público, cumprindo o papel que 
levou à sua fundação há 156 anos. A Campanha 
foi lançada no dia 3 de outubro e tem o apoio de 
diversas outras entidades.
Amaury Soares, diretor do Sindicato, afirma que, 
mais uma vez, os empregados e empregadas 
devem participar desta mobilização nacional, 
como ocorreu no passado para pressionar o 
arquivamento desse projeto prejudicial ao País. “A 
abertura de capital significará o fim dos programas 
sociais, redução dos postos de trabalho e cortes 
nos direitos, porque os acionistas privados, assim 
como o próprio governo, estarão interessados 

somente em elevar os dividendos”, aponta.
Segundo Amaury, também estão em risco os 
investimentos em habitação, infraestrutura dos 
municípios, saneamento básico, educação, cultura, 
esporte, dentre outros. “Temos que envolver 
todos nesta campanha, desde familiares a amigos, 
prefeitos, vereadores e movimentos populares para 
impedir a privatização da Caixa”, ressalta o diretor 
do Sindicato.

Abrace esta campanha! Divulgue 
os materiais em defesa da Caixa 
100% pública nas Redes Sociais
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A privatização do Banestado custou milhares de empregos e resultou numa dívida bilionária
do Paraná junto ao governo federal 

Saiba Mais

BANCO PAN

Sindicato protesta contra 
demissão na agência Catedral

PARANÁ SANTANDER

Privatização do Banestado completa 17 anos e 
ainda prejudica servidores públicos e a população

Agência de Londrina é alvo 
da Operação "Demitiu, Parou"

Fim da GDP deixa gestores livres 
para avaliar os funcionários

Leia outras informações sobre o congelamento dos 
salários dos servidores do Paraná no endereço 

www.vidabancaria.com.br 

Dirigentes do Sindicato na agência Catedral, do Itaú, durante mais uma 
Operação "Demitiu, Parou"  realizada este ano no banco recordista em lucros

Camilo, Wagner e Vera têm experiência na luta pelos direitos dos banespianos   
e compromisso para defender a Cabesp dos ataques do banco

itaú

banco do brasil

Neste dia 17 de outubro, a 
privatização do Banestado 
completará 17 anos. O então Banco 

do Estado do Paraná foi vendido ao Itaú 
durante a gestão do ex-governador do 
Paraná, Jaime Lerner, deixando uma 
dívida bilionária que prejudica a população 
paranaense e os servidores públicos até 
hoje.
Os problemas do banco começaram a 
surgir em 1994, com a implantação do 
Plano Real, houve uma queda na inflação e 
também uma diminuição da rentabilidade 
dos bancos e com o Banestado não foi 
diferente. Somado a isso, o banco público 
estadual sofreu grandes problemas de 
gestão, aumentando as dificuldades diante 
do novo cenário econômico do País. Como 
o então governo de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) estava interessado em 
privatizar as instituições financeiras 
estatais, foi lançado um programa 
destinado a este fim e naquela época o 
Banestado acumulava uma dívida de R$ 
5 bilhões gerados por empréstimos não 
pagos.
Lerner aceitou fazer o empréstimo para 
“salvar” o Banestado e a dívida assumida 
pelo Estado foi calculada pelo IGPM 
(Índice Geral de Preços do Mercado) 
e mais 6%. Só que aquilo que parecia 

ser um bom negócio para o Estado 
se transformou num pesadelo, pois 
o governo do Estado já pagou R$ 13 
bilhões desde o ano 2000 e ainda deve 
R$ 9 bilhões por causa dos juros.
Com esse peso no orçamento, o governo 
do Paraná deixou de investir em diversas 
obras e serviços nos últimos anos e 
agora resolver congelar os salários 
dos servidores públicos, porque não 
tem recursos para cobrir uma folha 
de pagamento maior. Esta medida está 
prevista no Projeto de Lei 556/2017, 
aprovado na semana passada pela 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
estabelecendo teto de gastos para os 
próximos dois anos. Com esta Lei, o 
governador Beto Richa (PSDB) formaliza 
acordo com o governo Michel Temer 
(PMDB) para assegurar carência no 
pagamento de dívidas de 2016.
Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato, afirma que os benefícios 
prometidos por Lerner na época em que 
entregou o Banestado ao Itaú ficaram 
somente nos discursos. “Naqueles 
tempos os servidores públicos ficaram 
oito ano sem reajuste salarial, o Estado 
perdeu seu banco e os investimentos 
que poderiam ter sido feitos e milhares 
de bancários e bancárias do Banestado 

perderam seus empregos, além de outros 
milhares de prestadores de serviços e 
fornecedores que foram prejudicados com 
essa operação desastrosa”, recorda.
Para Regiane, é triste ver o retorno dessa 
política de privatizações que só interessa a 
grandes grupos privados e coloca a população 

como refém de serviços cada vez mais 
caros e nem sempre eficientes. 

O Sindicato promoveu no dia 10 de 
outubro mais uma Operação “Demitiu, 

Parou” no Itaú, dessa vez na agência 
Catedral, onde foi dispensada uma gerente 
de relacionamento Uniclass portadora de 
doença ocupacional. Esta foi a segunda 
vez que o banco demitiu esta bancária. 
Na primeira, ocorrida no mês de janeiro, 
segundo Kelly Menegon, secretária de 
Saúde do Sindicato dos Bancários de 
Londrina, a reintegração foi conseguida 

e a bancária voltou a trabalhar há seis 
meses.
“Vamos tentar reverter novamente essa 
demissão por via administrativa, mas 
caso não dê certo o caminho é a Justiça 
do Trabalho, porque esta funcionária 
ainda está em tratamento e não pode 
ser descartada sem que haja justificativa 
para isso”, argumenta. Este ano, o Itaú 
já mandou para o olho 21 bancários e 
bancárias na base territorial de Londrina.

Vote nos candidatos 
da chapa ‘Mãos 
Dadas pela Cabesp'
Os funcionários do Santander/Banespa, 

da ativa e aposentados, associados à 
Cabesp (caixa de assistência), participarão 
no mês de novembro das eleições que 
escolherão seus representantes na Diretoria 
Administrativa, Diretoria Financeira e no 
Conselho Fiscal para o biênio 2017-2019. 
No período de 17 a 21 de outubro serão 
remetidos os kits eleitorais, com cédula e 
envelope de porte pago, a ser remetido para 
a Cabesp. O retorno dos votos deverá ter 
carimbo dos Correios com data máxima de 
21 de novembro e a apuração ocorrerá em 
30/11.
“É importante que todos participem deste 
processo democrático e votem na chapa 
Mãos Dadas pela Cabesp, pois só assim 
poderemos impedir que o banco altere 
o estatuto ao seu bel prazer e eleve as 
contribuições, inviabilizando a manutenção 

do nosso plano de saúde”, orienta Acácio dos 
Santos, diretor do Sindicato de Londrina e 
diretor Regional da Afubesp.
Segundo Acácio, os candidatos da chapa são 
pessoas que têm conhecimento técnico e 
são preparadas para fazer o enfretamento 
diante das demandas que se apresentam. 
Para a Diretoria Administrativa o candidato 
é Camilo Fernandes, atual presidente da 
Afubesp e diretor do Sindicato de São Paulo. 
Wagner Cabanal, que ingressou no Banespa 
em 1987, concorre a diretor Financeiro. Já 
Vera Machioni é candidata a conselheira 
fiscal da Cabesp, cargo no qual já atuou por 
duas gestões.
A chapa Mãos Dadas pela Cabesp é apoiada 
pelos Sindicatos do Vida Bancária e também 
pela Afubesp/CNAB, Contraf-CUT, Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, Fetec-PR, 
Fetec-SP,  Feeb-SP/MS, dentre outras.

A agência do Banco Pan em Londrina 
teve o expediente interrompido 

no dia 10 de outubro pela Operação 
“Demitiu, Parou” (foto), deflagrada 
em função da dispensa, sem justa 
causa, de um analista. Segundo Kelly 
Menegon, diretora do Sindicato, a 
demissão pegou todos de surpresa, 
porque há pouco tempo os funcionários 
foram reconhecidos como bancários 
e na semana passada foi aprovado 
em Assembleia na cidade o Acordo 
que regulamenta o PPR (Programa de 

Participação nos Resultados).
“O clima estava tranquilo lá. Diferente 
dos outros bancos, onde os cortes 
ocorrem frequentemente, no Banco Pan 
só foram registradas duas demissões 
este ano, sendo que a primeira foi devido 
à extinção de uma área a nível nacional 
e agora sem justificativa alguma”, explica.
Independente disso, Kelly lembra que o 
Sindicato está firme na luta em defesa 
dos empregos da categoria e a cada 
dispensa será realizada a Operação 
“Demitiu, Parou”.

A Contraf-CUT está aguardando 
retorno do Banco Pan em relação 
ao erro verificado no pagamento da 
antecipação da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) prevista na 
Convenção Coletiva de Trabalho da 
categoria. Em reunião realizada no 
dia 11 de outubro, em São Paulo, num 
primeiro momento representantes do 
banco não reconheceram o erro, mas se 
comprometeram em dar uma resposta 
definitiva à entidade após protestos 
feitos pelos dirigentes sindicais.
A Contraf-CUT reivindicou que o 
pagamento da diferença seja feito na 
folha de outubro.

Contraf-CUT cobra 
pagamento da 
diferença na PLR

O Banco do Brasil anunciou na semana 
passada que está “aposentando” 

as ferramentas de GDP (Gestão de 
Desempenho por Competências) e o Radar 
do Gestor como ferramentas de avaliação. 
Segundo informou a DISUD (Diretoria 
de Distribuição Sudeste), as análises de 
desempenho serão critérios definidos 
pelos superintendentes, de acordo com a 
ordem do diretor, e não será considerada 
a nota da GDP se “precisar” retirar o cargo 
de algum funcionário.
Na reunião em que a DISUD informou essa 
nova medida foram utilizadas expressões 
do tipo ”quem não se adequar, pede para 
sair”, demonstrando bem o clima que está 

sendo implantado nas dependências. 
Na avaliação de Gisa Bisotto, 
secretária Geral do Sindicato, esta é 
mais uma política arbitrária adotada 
pelo BB sem que fosse discutida com 
o movimento sindical.
“GDP demandou muitos recursos e 
foi objeto de avaliações por vários 
anos até que se chegasse a uma 
ferramenta de avaliação com regras 
claras e transparentes, por isso, em 
nosso entendimento não pode ser 
trocada por outra na qual os gestores 
tenham liberdade para cortar 
comissões e agir como bem queiram”, 
critica Gisa.

Filie-se ao Sindicato 
para fortalecer as 
lutas da categoria
Aproveite as vantagens dos 
convênios e dos serviços 
oferecidos aos associados!
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REFORMa TRabalHiSTa

Sindicato orienta categoria a denunciar 
casos de assédio moral nos bancos

Material traz 
informações sobre o 
canal de denúncias
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NÃO SE calE!

Como controlar 
a insônia?
A insônia é um distúrbio do sono 
caracterizado pela dificuldade de dormir 
ou de permanecer dormindo por algum 
tempo, muito comum durante a gravidez, 
durante a menopausa e na terceira idade. 
Ela pode estar relacionada ao estresse, 
ansiedade e também pela ingestão de 
substâncias que estimulam a atividade do 
cérebro, como o café.

Causas principais desse distúrbio

• Alterações hormonais
• Depressão
• Uso de drogas 
• Uso prolongado de remédios para 
dormir
• Não respeitar o horário de dormir e 
acordar
• Mudança do fuso horário/Horário de 
Verão
• Alterações contínuas nos horários de 
dormir para profissionais que trabalham 
por turnos
• Doenças, como, por exemplo, a 
fibromialgia, que gera dor por todo 
o corpo sem justificativa aparente, 
causando cansaço

Como tratar?
Com base nos sintomas é possível 
estabelecer o tratamento para a 
insônia, que pode ser feito a base de 
medicamentos, desde que estes sejam 
receitados por médico, porque remédios 
para dormir podem causar dependência. 
Mas existem produtos naturais que 
podem ajudar a regular o sono, como o 
consumo de chá de tília, camomila ou um 
suco de maracujá, substâncias que têm 
propriedades calmantes.
Somado a isso, procure evitar atividades 
estimulantes e o consumo de alimentos 
de difícil digestão antes de se deitar. 
A leitura também auxilia a mente a 
descansar e preparar o corpo para uma 
boa noite de sono.

A presidenta 
do Sindicato 
de Londrina, 
Regiane 
Portieri, na 
distribuição 
do folder a 
funcionários 
do BB

A diretoria do Sindicato está 
distribuindo aos bancários 
e bancárias um folder com 

informações a respeito do Protocolo para 
Prevenção de Conflitos no Ambiente de 
Trabalho, assinado com os bancos em 2010, 
e que, por meio de um Acordo Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho, estabelece 
um canal de denúncias sobre a prática de 
assédio moral. Regiane Portieri, presidenta 
do Sindicato, afirma que a intenção é 
estimular a categoria a utilizar este 
instrumento como forma de punir aqueles 
que tratam de maneira desrespeitosa seus 
subordinados ou colegas de trabalho que 
assim também agirem.
“A denúncia é muito importante para 
coibir esse tipo de violência no setor 
financeiro. Temos garantida no Acordo 
a realização de reuniões semestrais de 
avaliação do programa de combate ao 
assédio moral e já conseguimos reduzir 

o prazo, de 60 para 45 dias, para que os 
bancos se posicionem a respeito dos casos 
apresentados”, explica.
Os representantes da Contraf-CUT 
cobram da Fenaban o repasse de dados 
estratificados a respeito das denúncias 
para que o movimento sindical possa fazer 
uma análise mais ampla dos problemas 

levantados nos bancos relacionados ao 
assédio moral. “Orientamos os bancários 
e bancárias que forem vítimas de ações 
desrespeitosas nos bancos a procurar o 
Sindicato para formalizarmos as denúncias, 
fazendo valer este instrumento e cobrar 
medidas dos bancos para eliminar esse tipo 
de conduta nos locais de trabalho”, ressalta.

Juízes dizem que nova legislação 
não poderá ser aplicada integralmente
A nova legislação trabalhista, aprovada pelo Congresso 

Nacional e que entrará em vigor 
no dia 11 de novembro, não poderá ser 
aplicada integralmente. Esta avaliação 
foi feita por juízes, desembargadores 
e ministros da Justiça do Trabalho que 
participaram no dia 9 de outubro da 2ª 
Jornada de Direito Material e Processual 
do Trabalho, promovida pela Anamatra 
(Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho).
Durante o evento, realizado em Brasília, os 
magistrados fizeram duras críticas às mudanças feitas 
na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e levantaram 

diversos pontos que configuram desrespeito à 
Constituição Federal e tratados internacionais dos quais 
o Brasil é signatário. Um deles é o impedimento de que 
a população tenha amplo acesso à Justiça do Trabalho, 
como prevê a Constituição. Em outro, os juízes ficarão 
com poderes restritos em relação ao julgamento de 
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho.
“A interpretação literal nos levaria a algo absurdo. Então 
o Poder Judiciário não é mais Poder Judiciário? Não há 
separação de Poderes? Não existe mais acesso à Justiça 
no campo constitucional brasileiro para um juiz do 
Trabalho? De que adianta o acesso se o juiz não pode 
dizer o direito?”, indagou o ministro Mauricio Godinho, 
ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho).


