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REFORMA ENTRA EM VIGOR 
EM MEIO A INCERTEZAS E RISCOS

PERIGO À VISTA!

No último dia 11 de novembro 
passou a vigorar no Brasil a Lei 
13.467, mais conhecida como 

reforma trabalhista, aprovada em julho 
no Congresso Nacional com a alteração 
de mais de 100 artigos da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 
Elaborada pela CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), essa matéria 
teve tramitação no regime de toque de 
caixa tanto na Câmara dos Deputados, 
quanto no Senado, que sequer alterou 
qualquer ponto para não atrasar sua 

aprovação, demonstrando a força 
do lobby das empresas que 

agiu nos bastidores desse 
processo.

Principais pontos 
da nova legislação

Intervalo - Com a nova Lei, o intervalo para 
descanso e alimentação pode ser de apenas 
30 minutos se negociado entre trabalhador 
e empresa. Antes, a lei considerava uma 
hora o tempo mínimo de refeição.

Rescisão – Com a reforma, nenhuma 
rescisão contratual precisa ser feita com 
assistência do Sindicato, o que deixa o 
trabalhador sem assistência na hora de 
acertar seus direitos com a empresa.

Rescisão por acordo - Será permitida a 
rescisão de comum acordo entre empresa 
e o empregado. Neste caso, o trabalhador 
receberá metade do valor do aviso prévio e 
até 80% do FGTS, mas não terá direito ao 
Seguro-desemprego.

Representantes dos trabalhadores 
- As empresas com mais de 200 
empregados deverão ter uma comissão 
de representantes para negociar com 
o empregador sem a exigência de 
participação do Sindicato da categoria. 

Negociação direta – Passa valer o chamado 
negociado sobre o legislado, permitindo 
que o trabalhador e empresa negociem 
quaisquer condições de trabalho, mesmo 
que desvantajosas ou diferentes ou abaixo 
da atual legislação.

Jornada de Trabalho – A jornada padrão 
de trabalho diário deixa de ser de 8 horas. 
Com a nova lei, trabalhadores poderão ter 
jornadas diárias acima das 8 horas sem 
receber horas extras.

Férias – Empresas poderão dividir em até 
três períodos as férias, sendo que o maior 
deverá ser de, no mínimo, 14 dias e as 
demais com, pelo menos, cinco dias.

Contribuição sindical - A partir de agora, o 
trabalhador deve escolher se aceita pagar a 
Contribuição Sindical.  Para tanto, deve se 
manifestar por escrito para que o desconto 
seja efetivado.

Pressionado por parlamentares aliados 
descontentes com algumas mudanças 
na legislação, Michel Temer (PMDB) 
editou uma Medida Provisória no dia 
15 de novembro, com a qual altera 
a reforma no que diz respeito ao 
trabalho da mulher grávida e lactante 
em ambientes insalubres, ao sistema de 
jornada de 12 horas de trabalho por 36 
de descanso e ao trabalho intermitente. 
Independente disso, a nova legislação 
já está valendo e agora resta saber qual 
será o comportamento das empresas 
diante dos direitos dos seus empregados 
e a postura da Justiça do Trabalho 
frente a dispositivos considerados 
inconstitucionais.
Para Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato de Londrina, é preciso haver 
diálogo entre patrões e os trabalhadores 
para impedir um massacre a importantes 
conquistas obtidas ao longo do tempo 
com muitas lutas. “O Comando Nacional 
dos Bancários está aguardando resposta 
da Fenaban em relação ao Termo de 
Compromisso no qual propõe a não 
aplicação da reforma nos direitos atuais 
da categoria. Algumas negociações 
realizadas no País nos últimos dias já 
garantem isso e acreditamos que este é 
o caminho para evitar uma avalanche de 
conflitos de agora em diante se a reforma 
for colocada em prática a ferro e fogo”, 
avalia.

Nova legislação tem 
pontos considerados 

inconstitucionais 

Sindicatos mobilizam bases 
contra retrocessos de Temer 
Os Sindicatos do Vida Bancária 
promoveram diversas atividades 
nos últimos dias para denunciar as 
reformas  e o processo de desmonte 
dos bancos públicos encaminhado 
pelo governo Michel Temer (PMDB). 
Foram realizadas reuniões, como 
a do BB em Cornélio Procópio no 
dia 7/11 (foto), e manifestações 
para informar à população as 
consequências dessa política. Leia 
mais nas páginas internas.



BANCO DO BRASIL

Atividades nas bases denúnciam 
desmonte dos bancos públicos

Sindicatos do Vida discutem 
demandas com a Regional

BANCOS púBLICOS

Diretoria abandona negociações e revoga RH 151

Dirigentes dos Sindicatos levantaram problemas verificados nas bases junto
à Superintendência Regional do BBBANCO pAN Abaixo-assinado repassado pelo Sindicato 

de Londrina busca apoio da população 
contra fechamento de agências do BB

REFORMA

Protesto na Regional em Londrina cobra 
ações para combater o assédio moral

ITAú

Dirigentes dos Sindicatos de Apucarana, 
Cornélio Procópio e de Londrina se 

reuniram no dia 13 de novembro com 
a Superintendência Regional do Banco 
do Brasil para discutir demandas das 
unidades. Um dos problemas levantados foi 
a demora nas reformas e reconstrução de 
agências sinistradas nos últimos tempos, 
o que tem causado caos no atendimento, 
além de desconforto para clientes e 
funcionários. “O superintendente nos 
disse que o atraso nas obras se deve ao 
grande número de agências atacadas 
por quadrilhas de assaltantes de banco 
nos últimos meses, mas entendemos que 
está faltando agilidade nesse processo”, 

relata Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, 
diretora do Sindicato de Cornélio Procópio e 
coordenadora da Regional Vida Bancária.
Segundo Lidiani, também foi cobrada 
reposição de pessoal nas unidades em que 
houve muitas adesões ao Peai (Programa 
de Aposentadoria Incentivada), gerando 
sobrecarga de serviços. A respeito desse 
problema, o Regional afirmou que estão em 
estudos formas para suprir vagas.
Foi discutido ainda o avanço da 
reestruturação no BB, que levou ao 
fechamento no dia 20 de novembro de mais 
duas unidades na base do Vida Bancária: o 
Posto de Atendimento em Rio Branco do Ivaí 
e o da Avenida Maringá, em Londrina.

Dirigentes do Sindicato distribuíram material aos clientes e 
funcionários apontando consequências do desmonte

CAIXA

Dirigentes do Sindicato de 
Cornélio Procópio protestaram 
em defesa dos bancos públicos 
no Dia Nacional de Luta de 
10/11

Sindicatos de todo o País 
participaram no dia 10 de 
novembro do Dia Nacional de 

Protestos contra o desmonte dos bancos 
públicos e das demais empresas estatais. 
O Sindicato de Cornélio Procópio 
realizou atividades nas agências do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal, onde foi distribuído material 
informativo aos clientes e usuários 
apontando as consequências da 
precarização dos serviços nos diversos 
programas sociais desenvolvidos pelo 
banco.
Em Londrina, dirigentes do Sindicato 
recolheram apoios da população no 
abaixo-assinado que exige o fim do 
fechamento de agências do Banco do 
Brasil, valorização dos funcionários e 
suspensão da política de desmonte.
Elizeu Marcos Galvão, presidente do 

Sindicato de Cornélio Procópio, afirma 
que ao adotar essa política de desmonte o 
governo Temer abriu mão de mais de  
R$ 1 trilhão. 

“Os vendilhões do patrimônio público e 
os patrocinadores do golpe têm que ser 
banidos da política brasileira. Temos que 
dar o troco a eles no ano que vem nas urnas, 

lembrando-se daqueles que ficaram do 
lado do patronato e, também, dos que 
defenderam a Classe  Trabalhadora e as 
empresas públicas”, orienta Elizeu.

O aumento do número de 
casos de assédio moral 

registrado nas agências do Itaú 
levou o Sindicato de Londrina 
a realizar protesto no dia 13 de 
novembro na agência localizada 
no Calçadão, esquina com a 
Rua Pernambuco, para cobrar 
providências do banco contra 
esse tipo de conduta. Cesar 
Caldana, diretor do Sindicato 
de Londrina, lembra que o 
combate ao assédio moral tem 
sido feito desde 2010, quando 
a categoria conquistou a 
inclusão de uma cláusula na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 
estabelecendo o instrumento 
de “Prevenção de Conflitos no 
Ambiente de Trabalho”.
Este canal possibilita que as 
denúncias de assédio moral 
sofrida nos bancos podem ser 
apresentadas diretamente ao Sindicato com 
total sigilo do denunciante. “Os bancários e 
bancárias do Itaú Unibanco estão passando 
uma fase muito difícil, pois é a primeira 

vez que o Sindicato recebe tantas denúncias 
contra um mesmo gestor ou gestora”, explica 
o diretor do Sindicato de Londrina e um dos 
responsáveis por acompanhar as denúncias 
encaminhadas ao banco.

Numa total falta de respeito com o 
processo de negociação permanente 

com a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados), a diretoria da Caixa 
Econômica Federal surpreendeu todos 
no dia 10 de novembro ao revogar o RH 
151, normativo interno que diz respeito à 
incorporação de função e coloca em risco 
a estabilidade no emprego. Não por mera 
coincidência, essa medida foi tomada um 
dia antes de entrar em vigor a reforma 
trabalhista.
Na rodada do dia anterior, a CEE rejeitou 
a proposta do banco para alterar o modelo 
de custeio do Plano de Saúde, que é outro 
ataque contra direitos dos empregados e 
empregadas desferido pela atual gestão. “A 
nossa resposta para essa política adotada 
pela diretoria da Caixa tem que ser dada 
com a ampliação da mobilização para 
exigir não somente a manutenção dos 
direitos, mas também o papel social do 
banco público e impedir a sua privatização”, 
ressalta Amaury Soares, diretor do 
Sindicato de Londrina.

Protesto em Cornélio 
denuncia falta de 
pessoal na agência
Manifestação organizada pelo 
Sindicato de Cornélio Procópio 
no dia 17 de novembro denunciou 
a falta de condições de trabalho 
para empregados e o atendimento 
precário aos clientes e usuários 
na principal agência da Caixa 
Econômica Federal na base 
territorial da entidade. A unidade 
teve retardada a abertura do 
expediente e com faixas e material informativo 
foi ressaltada a campanha em defesa dos bancos 
públicos.
Elizeu Marcos Galvão, presidente do Sindicato 
de Cornélio Procópio, afirma que a atual dotação 
de bancários e bancárias não é suficiente para 
dar conta da demanda e que o problema foi 
agravado com adesões de sete empregados ao 
PDVE (Programa de Desligamento Voluntário 

Extraordinário) e com uma transferência, 
desfalcando a equipe da agência. “A Caixa 
precisa tomar providências urgentes para 
regularizar o atendimento e as condições 
de trabalho na agência de Cornélio. São 
apenas dois funcionários nos caixas e dois 
para realizar as operações relacionadas ao 
PIS e ao FGTS, causando muita demora e 
reclamações”, denuncia.

Acorda, 
Trabalhador! 
- O Sindicato 
de Londrina 
participou de Ato 
Público dia 12/11 
contra a reforma 
trabalhista no 
aterro do Lago 
Igapó

Em conjunto com 
outras entidades, 

dirigentes do 
Sindicato de 

Apucarana 
denunciaram a "Lei 

do Bico"

O Dia Nacional de Luta convocado pela CUT, demais 
Centrais e os Movimentos Frente Brasil Popular e 

Brasil Sem Medo mobilizou a Classe Trabalhadora no 
dia 10 de novembro em todo o País. Em Apucarana, o 
Sindicato, em conjunto com outras entidades sindicais 
e do movimento social, organizaram manifestação 
contra a reforma trabalhista, que entrou em vigor 
no último dia 11. A atividade foi realizada em frente à 
agência 0047 do Bradesco e durante o protesto 
foi distribuído material à população apontando 
as mudanças na legislação, jogando por terra 
muitas conquistas conseguidas nos últimos 
tempos. Em Londrina, o Coletivo de Sindicatos 
promoveu um Ato Público denominado “Acorda 
Trabalhador” no dia 12/11 no aterro do Lago 
Igapó, com a distribuição de informativos aos 
presentes e realizações de atividades artísticas e 
de lazer.
“Essa reforma foi encomendada pelas entidades 
que representam grandes empresas do País com 
a intenção de institucionalizar o bico. Temos 
que combater as aberrações aprovadas pelo 
Congresso Nacional”, destaca Maria Salomé Fujii, 
presidenta do Sindicato de Apucarana.

Sindicatos saem às ruas 
contra retirada de direitos 
dos trabalhadores

SINDICATO DOS BANCÁRIOS 
DE APUCARANA E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Apucarana, 21 de novembro de 2017.

Maria Salomé Teixeira de Freitas Fujii
Presidente

O Sindicato dos Bancários de 
Apucarana e Região convoca 
Assembleia Geral Ordinária para 
o dia 25/11/2017, às 10h00, na 
Avenida Aviação, 2.750, Jardim 
Aeroporto, para deliberar a 
respeito da formação de Comissão 
Eleitoral.

20/11 é Dia 
Nacional da 
Consciência 
Negra

Fundação Itaú Unibanco 
promove Workshop Jurídico

Prisma Cont/Sibrax é 
campeã do III Campeonato 
Mesclado de Futebol Suíço 
da APCEF 

Mulheres negras acumulam 
piores indicadores sociais 
no Brasil

O protesto contra assédio moral no Itaú foi realizado 
na agência do Calçadão, onde está a Regional do banco



ESPAçO PARA A SAúdE

Evento levantou 
propostas da Região para 
a X Conferência Estadual

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais
Leia a Declaração de Montevidéu e outras 

informações sobre a Jornada no endereço
www.vidabancaria.com.br

Unidade da Cassi Londrina 
realiza Pré-Conferência 

CORNÉLIO PROCÓPIO
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Lideranças da AL e 
Caribe aprovam lutas 
contra o imperialismo

A Pré-Conferência da Cassi Londrina teve a presença do diretor eleito de Saúde 
e de Rede de Atendimento, William Mendes 

Delegação do 
Paraná presente 
na Jornada 
Continental, 
realizada em 
Montevidéu

Filiados têm direito 
a desconto de 20% 
na Mocassim Calçados
Bancários e bancárias filiados ao 
Sindicato de Cornélio Procópio 
têm direito a desconto de 20% nas 
compras feitas na Mocassim Calçados. 
O convênio firmado com a empresa 
garante ainda o parcelamento em até 
seis vezes no cartão. Para obter estas 
vantagens na compra de calçados 
para os associados e dependentes é 
necessário apresentar a carteirinha do 
Sindicato.
A Mocassim Calçados está localizada 
na Avenida XV de Novembro, 329, em 
Cornélio Procópio. Para obter mais 
informações ligue para (43) 3027-4725. 

A Cassi Londrina realizou no dia 8 
de novembro a Pré-Conferência 
de Saúde para levantar propostas 

dos funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil para a caixa de assistência. O 
evento teve o seguinte tema: Cassi: O 
Desafio do Modelo de Atenção Integral à 
Saúde e contou com a presença de William 
Mendes, diretor eleito de Saúde e Rede 
de Atendimento. Em sua passagem pela 
cidade, William se reuniu com dirigentes do 

Sindicato de Londrina e fez um balanço de 
seu mandato e repassou informes a respeito 
da situação da Cassi.
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato de 
Londrina e representante do Vida Bancária 
no Conselho de Usuários da Cassi no Paraná, 
afirma que as Pré-Conferências realizadas 
em todo o País estão levantando propostas 
para as Conferências Estaduais. A do 
Paraná ocorrerá no dia 23 de novembro, em 
Curitiba.
“Está é uma forma democrática de discutir 
o papel das instâncias dentro do sistema 
de saúde Cassi, como forma de contribuir 
para melhorar a interlocução entre a 

Instituição, Conselhos e participantes e 
os serviços prestados”, explica. Gisa foi 
reeleita representante da Cassi Londrina 

no Conselho de Usuários do Paraná, tendo 
como suplente o funcionário aposentado do 
BB, Antonio Homem da Costa.

JORNAdA INTERNACIONAL

Foi realizada entre os dias 16 e 18 de 
novembro, em Montevidéu, Jornada 

Continental pela Democracia e contra o 
Neoliberalismo, organizada pelas Centrais 
Sindicais do Uruguai e com a participação 
de ativistas sindicais e populares de 23 
países da América Latina e do Caribe. O 
objetivo foi mobilizar e integrar os povos 
em defesa da democracia, atualmente 
ameaçada em vários países da América 
do Sul por forças conservadoras, que 
pressionam por novos tratados de livre-
comércio, retomando a agenda neoliberal e 
atacando direitos sociais e trabalhistas.
Na Assembleia Final do evento, no dia 18/11, 

foi aprovada a Declaração de Montevidéu, 
com propostas para combater políticas de 
retrocessos impostas pelas grandes potências 
e grupos transnacionais. 

A parceria entre a Academia do 
Bancário e o Sindicato de Londrina 
está viabilizando a formação de novas 
turmas para os cursos preparatórios de 
CPA-10 e CPA-20 da Anbima (Associação 
Brasileira dos Mercados Financeiro e de 
Capitais). As aulas serão ministradas pela 
facilitadora Solange Honorato na Sede 
Administrativa do Sindicato.

O curso de CPA-10 será realizado no dia 
25/11 das 9h00 às 18h00 e nos dias 27, 28 
e 29 das 19h00 às 22h30. O investimento 
é de R$ 429,00 para sindicalizados e de 
R$ 489,00 para não filiados. As aulas do 
curso de CPA-20 ocorrerão nos seguintes 
dias e horários: 25/11 das 9h00 às 18h00, 
27, 28, 29 e 30/11 das 19h00 às 22h30 e 
no dia 2/12, das 9h00 às 18h00. O custo 

para bancários e bancárias filiados 
é de R$ 649,00 e não sindicalizados 
R$759,00. O pagamento poderá ser 
parcelado em até três vezes.
Para mais informações e fazer a 
matrícula nestes cursos entre em 
contato com Elisa pelo telefone (43) 
99686-8892.

Sindicato de Londrina organiza novas turmas de CPA-10  e CPA-20


