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Dados do Ligue 180, linha 
da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, 
revelam um crescimento 
de 133% no volume de 
relatos a respeito desse 
tipo de violência doméstica 
e familiar em 2016. Entre as denúncias, a 
central de atendimento identificou aumento 

MOBILIZAÇÃO MUNDIAL EXIGE FIM 
DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

16 dias de ativismo

Campanha  destaca 
datas importantes  

para fortalecer luta 
pela igualdade 
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r D NC R Números de casos registrados no Brasil 
crescem de forma assustadora

A campanha “16 dias de ativismo” 
foi iniciada no Brasil no dia 20 
de novembro, Dia da Consciência 

Negra, data que remete à luta contra 
a discriminação de raça, e será 
encerrada no dia 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 
Esta campanha foi lançada em 1991, nos 
Estados Unidos, durante encontro do 
Centro de Liderança Global de Mulheres 
(Center for Women’s Global Leadership 
- CWGL), com o objetivo de promover o 
debate e denunciar as várias formas de 
violência contra as mulheres no mundo.
Neste período são celebradas diversas 
datas que dizem respeito a esta luta, 
como o dia 25 de novembro, “Dia 
Latino-americano de Não Violência 
Contra a Mulher”, instituído em 1999 
pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) para lembrar as “Mariposas”, 
brutalmente assassinadas em 1960 pelo 
ditador Rafael Leônidas Trujillo, da 
República Dominicana.
Para Regiane Portieri, presidenta do 

Sindicato, esta mobilização precisa ser 
redobrada tendo em vista os retrocessos 
que estão surgindo no Brasil e no 
mundo por uma onda conservadora. 
“Junto com os direitos da Classe 
Trabalhadora estão destruindo 
diversos avanços conquistados 
pelas mulheres nos últimos 
tempos com a aprovação de 
políticas de retrocesso, como 
é o caso da PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) 181, que está 
tramitando no Congresso Nacional”, 
destaca.
Esta matéria foi apelidada de “Cavalo 
de Tróia” por colocar em risco a saúde 
e até mesmo a vida das mulheres, pois 
proíbe o aborto em casos de risco da 
saúde da mãe, de fetos anencéfalos e 
para gravidez resultado de estupro, o 
que é previsto na legislação atual.
Regiane afirma que, além disso, 
a violência contra a mulher tem 
apresentado números cada vez mais 
assustadores e não são tomadas 
providências pelas autoridades para 
combater esse grave problema. “É 
muito importante que todos tenham 
consciência a respeito do que significa 
os 16 dias de ativismo para que 
possamos construir uma sociedade mais 
igualitária e justa, valorizando o papel 
da mulher”, ressalta.

CALENDÁRIO DO ATIVISMO

de 123% no número de relatos 
de violências sexuais em 
relação ao primeiro semestre 
de 2015.
Esse tipo de violência foi 
puxado principalmente pelos 
relatos de estupros, que 

cresceram 147%, chegando a 2.457 casos, 
com média de 13 registros por dia.

20/11 - Dia da Consciência Negra
25/11 - Dia Internacional de Não-Violência contra as Mulheres
1º/12 - Dia Mundial de Combate à Aids
6/12 - Campanha Mundial do Laço Branco: Homens pelo fim da violência contra a mulher
10/12 - Dia Internacional dos Direitos Humanos



Reunião com funcionários 
discute política de desmonte

Saiba outros detalhes sobre a decisão do TRT 
contra o Banco do Brasil no endereço  

www.vidabancaria.com.br 

saiba mais

emPReGo

Bancos fecharam 
17.801 postos de 
trabalho em 2017

Sindicato protesta contra demissão 
de funcionária em Rolândia

Sindicato se reuniu com funcionários da agência da Av. Saul Elkind para discutiro processo 
de reestruturação no BB

itaú

banco do brasil

Fique atento às 
noticias do Sindicato!

editoRiaL

Estão circulando muitos “boatos” 
nos grupos de Whatsapp dos 
funcionários do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal 
sempre com informações 
alarmantes acerca de direitos. 
O Sindicato deixa claro que está 
acompanhando os processos 
de reestruturação que estão 
ocorrendo nestes dois bancos 
e orienta a categoria a ficar 
atenta aos seus perfis nas 
Redes Sociais para ter notícias 
confiáveis e em tempo real. É 
fundamental o engajamento de 
todos os bancários e bancárias na 
mobilização contra retrocessos!

Dirigentes do Sindicato se reuniram 
no dia 22 de novembro com 
funcionários e funcionárias da 

agência do Banco do Brasil localizada na 
Avenida Saul Elkind para debater temas 
relacionados à reestruturação que está 
em curso desde o final do ano passado. 
Foi abordado o fechamento de agências, 
redução de serviços nas unidades, 
condições de trabalho, cobrança de metas, 
falta de pessoal e questões ligadas à Cassi, 
a caixa de assistência do funcionalismo.
De acordo com Gisa Bisotto, secretária 
Geral do Sindicato, a reestruturação levou 
o banco a suspender a movimentação 
de numerário na agência da Saul Elkind, 
complicando a vida dos clientes e usuários 
que precisam desse serviço.
“A Região dos Cinco Conjuntos tem cerca 
de 200 mil habitantes e com essa medida 
muitas pessoas estão sendo prejudicadas, 
porque lá só tem esta agência do BB para 
fazer o desconto de cheques, realizar 
depósitos ou saques, serviços essenciais 
que qualquer banco deve oferecer à 
população”, critica Gisa. Na oportunidade 
o Sindicato recolheu apoios dos clientes 
e usuários da agência da Avenida Saul 
Elkind ao documento que defende o fim 
do processo de fechamento de agências 
do banco, precarizando o atendimento à 
população, e reivindica valorização dos 
funcionários.

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 
10ª Região reverteu parte da sentença da 
juíza Patrícia Soares Simões de Barros, 
da 16ª Vara do Trabalho de Brasília, que 
determinava o descomissionamento de 
escriturários designados para funções 
de nível superior desde 1988. Todos 
deveriam retornar à função de origem 
num prazo de seis meses.  A obrigação 
de contratar, designar, ou nomear 
funcionários para cargos de nível superior 

TRT-10 veta descomissionamentos 
nas funções de nível superior

somente aprovados em concursos 
públicos específicos vale apenas a partir 
da publicação da decisão, tornando nula 
a norma interna 371-1 do BB, que suporta 
as nomeações para funções de confiança. 
O banco terá dois anos para se adequar à 
determinação.

O Itaú foi alvo no dia 21 de novembro 
de mais uma Operação “Demitiu, 

Parou”, realizada na agência de Rolândia. 
O protesto foi contra a dispensa, sem justa 
causa, de uma bancária que atuava como 
gerente Uniclass e trabalhava há seis anos 
no banco.
Valdemir Bibiano do Prado, diretor 
do Sindicato, afirma que essa politica 
de massacre aos empregos no banco 
recordista em lucros já mandou para 
o olho da rua este ano 23 bancários e 

bancárias na base territorial de Londrina. 
“O pior é que quanto maior é o ganho do 
Itaú mais aumentam as metas e pressões 
para que sejam alcançadas, gerando um 
clima de terror nas agências pela incerteza 
de todos em relação ao futuro”, salienta 
Valdemir.

Diretores do Sindicato 
durante a Operação "Demitiu, 
Parou" na agência do Itaú em 

Rolândia

A PEB (Pesquisa do Emprego Bancário) 
realizada pela subseção do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) da Contraf-CUT, 
com base em dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados) 
do Ministério do Trabalho, demonstra 
que os bancos fecharam 17.801 postos de 
trabalho no Brasil entre janeiro e outubro 
de 2017. O mês de julho foi o único do ano 
em que houve registro de saldo positivo de 
postos de trabalho, 72. Isto, após 17 meses 
consecutivos de saldos negativos no setor 
bancário. Nos três meses seguintes, o Caged 
registrou o fechamento de 7.121 postos 
impactado, principalmente, pelos PDVEs 
lançados por Caixa e Bradesco em julho de 
2017.
De acordo com a PEB, apenas a Paraíba 
apresentou saldo positivo no emprego 
bancário, com 49 postos abertos no período. 
Todos os demais Estados apresentaram 
saldo negativo de emprego entre janeiro e 
outubro de 2017. São Paulo, Paraná e Rio de 
Janeiro foram os Estados mais impactados 
pelos cortes, com fechamento de 5.233, 
2.885 e 1.919 postos, respectivamente.
A Caixa foi responsável pelo fechamento 
de 6.827 postos, sendo 3.039 em março e 
2.302 em agosto.
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Dirigentes do Sindicato detalharam o conteúdo da cartilha e orientaram empregados da Caixa 
a se engajar na campanha em defesa da manutenção do banco 100% público

CaiXa

Leia outras informações sobre a Greve Nacional 
do dia 5 de dezembro no endereço 

www.vidabancaria.com.br 

saiba mais

Cartilha sobre a reforma trabalhista
é lançada em reunião com empregados 

APROVEITE AS VANTAGENS 
DOS CONVÊNIOS 
DO SINDICATO

O Sindicato lançou no dia 
23 de novembro, durante 
reunião com empregados e 

empregadas da agência Nova Londres, 
da Caixa Econômica Federal, a cartilha 
elaborada pela Secretaria de Estudos 
Socioeconômicos da Contraf-CUT com 
informações a respeito da reforma 
trabalhista. O material detalha os pontos 
da nova legislação trabalhista que 
mais apresentam riscos aos direitos da 
categoria bancária.
"Alertamos mais uma vez os bancários e 
bancárias sobre os retrocessos contidos 
nesta reforma, que foi aprovada como um 
rolo compressor pelo governo ilegítimo 
de Temer", afirma Wanderley Crivellari, 
secretário de Assuntos Jurídicos do 
Sindicato dos Bancários de Londrina.
Segundo Wanderley, a cartilha será 
distribuída a toda base nos próximos 
dias.
Na reunião com a agência Nova Londres 
também foi ressaltada a importância 
do engajamento de todos na campanha 

em defesa da Caixa 100% pública e 
feitos relatos a respeito de questões 
relacionadas à Funcef, fundo de pensão 
dos empregados e empregadas, e ao 

Plano de Saúde.
Acompanhe mais informações sobre a 
Caixa Econômica no perfil do Sindicato de 
Londrina no Facebook: arquivoxldna.

PRevidÊNCia

Pesquisa revela que 
85% dos brasileiros 
são contra a reforma
Pesquisa realizada pelo instituto Vox 
Populi, a pedido da CUT, revela que a 
reforma da Previdência proposta pelo 
governo Michel Temer (PMDB) desagrada 
85% dos brasileiros. De acordo com o 
levantamento, 71% consideram que não 
vão conseguir se aposentar se as regras 
forem alteradas na forma como prevê 
o texto da PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 287. 
Se for analisada a pesquisa por região do 
País, o Sudeste aponta a maior rejeição: 
91% dos entrevistados disseram ser 
contra a reforma e 78% acham que se 
a proposta que tramita no Congresso 
for aprovada, nunca se aposentarão. No 
Nordeste, 85% da população demonstrou 
ser contrária a reforma, enquanto 74% 
acham que não vão se aposentar se o 
texto passar.
A pesquisa CUT-Vox Populi foi realizada 
entre os dias 27 e 31 de outubro em 118 
municípios brasileiros e entrevistou um 
universo de 2 mil pessoas maiores de 16 
anos. Foram ouvidos moradores de áreas 
urbanas e rurais de todos os Estados e 
do Distrito Federal, pertencentes a todos 
os segmentos sociais e econômicos. A 
margem de erro é de 2,2%, estimada em 
um intervalo de confiança de 95%.

Centrais convocam Greve Nacional para o dia 5/12
CoNtRa o RetRoCesso

A CUT e as demais Centrais Sindicais estão convocando para o dia 
5 de dezembro uma Greve Nacional em Defesa da Previdência 

e dos Direitos da Classe Trabalhadora. Esta mobilização é uma 
resposta à nova proposta de desmonte da Previdência Social, 
considerada pelo movimento sindical como mais perversa do que 
a versão anterior, que foi apresentada pelo governo Michel Temer 
(PMDB) e deve ser votada no dia 6/12.
Ao contrário da propaganda do governo, a reforma não corta 
privilégios, como as altas aposentadorias recebidas pelos 
parlamentares, mas ataca apenas a Classe Trabalhadora que terá de 
trabalhar mais, ganhar menos e, se quiser receber o valor integral 
da aposentadoria deverá contribuir durante 40 anos, sem ficar 
nenhum período desempregado.
O presidente da CUT, Vagner Freitas, acredita que o desmonte da 
Previdência agrava ainda mais a situação dos trabalhadores que 
já foram duramente atacados com o desmonte da CLT. “A reforma 
trabalhista legalizou o bico e muitos trabalhadores perderam os 
direitos e, em muitos casos, receberão menos do que um salário 
mínimo. Se já estava quase impossível contribuir para se aposentar, 
imagine com essa nova proposta de reforma da Previdência”, 
ressaltou.

Acesse o link “Convênios” 
na página do Sindicato 
bancarioslondrina.org.br 
e veja a lista de empresas 
conveniadas 
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X Conferência Estadual levanta 
propostas para fortalecer a Cassi

Evento teve  
participação de associados 
de todo o Estado
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Leia outras informações sobre a X Conferência 

de Saúde da Cassi no endereço
www.vidabancaria.com.br

Fique atento 
para o câncer 
de próstata

Gisa Bisotto 
(no centro), 
secretária 
Geral do 
Sindicato, 
participou da 
Conferência 
de Saúde da 
Cassi

Neste mês de novembro 
teve destaque a 
campanha de prevenção 
do câncer de próstata, 
uma das doenças que 
mais riscos apresentam a 
para a vida do homem. 
Este órgão está localizado 
abaixo da bexiga e envolve 
a uretra, canal por onde 
passa a urina, onde pode surgir tumor na 
idade madura, após os 45 anos.
O câncer de próstata pode ser 
hereditário, o que leva a ter uma cautela 
maior para quem tem um histórico da 
doença na família. Ela também pode 
ser provocada por uma alimentação 
com muita gordura, carne vermelha em 
excesso, poucas verduras e frutas, bem 
como pelo sedentarismo e obesidade. 
Segundo especialistas, nestes casos o 
tipo de câncer é mais agressivo, por 
isso aumenta a necessidade de se fazer 
exames mais frequentemente.
A dificuldade para urinar é um 
sintoma característico da doença, 
embora isto pode estar relacionado ao 
envelhecimento do homem.

Como prevenir?

Alimentação saudável e atividades físicas 
ajudam a prevenir câncer de próstata, 
mas é fundamental para o homem acima 
dos 50 anos fazer exames anualmente 
para verificar a situação desse órgão. 
Além do PSA, que vai detectar a dosagem 
da secreção produzida pela próstata, 
indicando se está afetada ou não por um 
tumor é indicado fazer o exame do toque. 
Se for constatado aumento da próstata 
devem ser feitos outros exames para 
diagnosticar a existência do câncer.
Quanto mais cedo for detectado o tumor 
maior será a chance de cura dessa 
doença.

Com a participação de associados 
de todo o Estado, diretores e 
representantes do Banco do Brasil, 

foi realizada no dia 23 de novembro, 
em Curitiba, a X Conferência de Saúde 
da Cassi Paraná. O objetivo do evento 
foi levantar propostas para melhorar os 
serviços da caixa de assistência que atende 
mais de 700 mil vidas em todo o Brasil.
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
de Londrina e representante da Cassi 
Londrina no Conselho de Usuários do 
Paraná, afirma que um dos principais 
assuntos debatidos foi a situação 
financeira da Cassi e as propostas 
do banco para sua manutenção. “O 
fortalecimento da Estratégia de Saúde da 

Família e expansão do número de assistidos 
é o caminho a ser seguido, modelo exitoso 
no mundo e já comprovado pela Cassi 
que traz grande economia para todos os 
associados, com melhores resultados em 
saúde”, avalia Gisa.


