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SINDICATO MOBILIZA DUAS AGÊNCIAS 
NA LUTA CONTRA O DESMONTE 
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defesa da caixa

Aniversário de 157 anos do banco 
foi marcado por manifestações 

em todo o País

Atividade na agência 
Ouro Verde ressaltou a  

campanha em defesa dos 
bancos públicos 

Filiados ao Sindicato têm desconto 
nas mensalidades da AABB
Bancários e bancárias filiados ao Sindicato agora 
podem se associar à AABB (Associação Atlética 
Banco do Brasil) com direito ao desconto de 
15% nas mensalidades do clube. Pelo convênio, 
os sindicalizados também ficam isentos do 
pagamento da taxa de adesão, que tem valor de 
R$ 200,00. A AABB está localizada no Bairro 
Aeroporto, em Londrina, e tem parque aquático, 
campos de futebol suíço, ginásio de esportes, 
sauna, churrasqueiras e diversas outras opções de 
lazer. Leia mais detalhes na pág. 4.

Diretoras do Sindicato 
distribuíram material 
informativo a clientes e 
usuários na agência Centro

O Sindicato promoveu no dia 12 
de janeiro, atividades na agência 
Centro e na Ouro Verde para 

marcar os 157 anos da Caixa Econômica 
Federal, seguindo as orientações da 
Contraf-CUT e da CEE (Comissão 
Executiva dos Empregados), como forma 
de reforçar a mobilização contra a 
privatização do banco público.
Na agência Centro, dirigentes do 
Sindicato distribuíram material 
informativo com explicações a respeito 
da Caixa, destacando sua importância 
para o desenvolvimento do Brasil, em 
especial para as camadas mais pobres 
da população que são beneficiadas 
pelos diversos programas sociais 
desenvolvidos pelo banco.
A atividade da agência Ouro Verde 
também teve distribuição do panfleto e 
bolo para comemorar com os clientes 
e usuários o aniversário do banco, 
chamando a atenção de todos para a sua 
defesa. “Esta luta é constante e precisa 
ser ampliada para manter a Caixa 100% 
pública, impedindo que o governo Michel 

Temer leve em frente a intenção 
de abrir o capital acionário 
do banco, satisfazendo aos 
interesses de grupos privados 
nacionais e internacionais”, 
argumenta Regiane Portieri, 
presidenta do Sindicato.
Regiane lembra que nestes 
157 anos de história o banco 
enfrentou diversos ataques e 
foi ameaçado de ser privatizado 
nos anos 90 pelo então 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), mas isso não 
foi levado em frente graças 
ao movimento nacional dos 
empregados, empregadas e de entidades 
representativas que formou uma ampla 
corrente em defesa da Caixa. “O cenário 
atual aponta esse mesmo risco, por 
isso, precisamos retomar a mobilização 
para impedir que Temer entregue este 
valioso patrimônio dos brasileiros para 
especuladores que não têm nenhum 
compromisso com o futuro do nosso 
País”, ressalta.
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Saiba Mais

ITAÚ

Veja detalhes sobre a negociação com o BB a 
respeito do PAQ no endereço  

www.vidabancaria.com.br 

bANCO DO brASIl

SANTANDEr

Reunião com Superintendência Regional 
discute PAQ e demandas das agências

Funcionários da 
Rua Souza Naves 
passam momentos 
de tensão
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Sindicato fez
234 homologações 
da categoria em 2017

bAlANÇO

Regiane Portieri, presidenta do Sindiato, participou da reunião com o Regional acompanhada 
da secretária Geral, Gisa Bisotto, e do secretário de Assuntos Jurídicos, Wanderley Crivellari

Agência da UEL é palco da primeira 
Operação 'Demitiu, Parou' deste ano

Lupinha 
Moretto 
e Kelly 
Menegon, 
diretores do 
Sindicato, 
no primeiro 
protesto deste 
ano contra 
demissões no 
Itaú

O Sindicato abriu no dia 12 de janeiro 
a temporada de Operações “Demitiu, 

Parou” de 2018, com protesto realizado 
na agência da UEL (Universidade Estadual 
de Londrina) do Itaú, onde foi dispensada 
uma funcionária.  Kelly Menegon, 
diretora do Sindicato e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú, 
afirma que foi demitida uma bancária que 
atuava como gerente de relacionamento 
Uniclass, dispensada com a justificativa 
de “performance”.
“É uma crueldade o que o banco faz, 
mandando uma bancária para o olho 
da rua logo no início do ano e, o 
que é pior, logo depois de cumprir o 
pesado expediente do último dia 9, 
demonstrando a falta de sensibilidade 
com os sentimentos das pessoas”, critica. 
Segundo Kelly, no ano passado o Itaú 
efetuou 24 demissões sem justa causa na 
base territorial de Londrina, precarizando 
ainda mais as condições de trabalho e de 
atendimento em suas agências.
“Esse cenário é geral e, no caso da UEL, 
a falta de pessoal ficará agravada ainda 
mais, pois tem funcionários em licença 
para tratar a saúde e o banco não tem 
substitutos, provocando sobrecarga de 
serviços. Por isso, estamos cobrando 
a reposição das vagas que ficaram em 
aberto”, ressalta.

A agência 6380, do Itaú localizada 
na Rua Souza Naves, em Londrina, 
próxima ao atendimento de urgência 
da Unimed, foi assaltada no dia 9 de 
janeiro por dois homens armados. Eles 
renderam funcionários, vigilantes e 
clientes, agindo com muita truculência, 
e levaram todos para uma sala do fundo 
do prédio, fugindo logo depois com 
celulares e cartões, sem, no entanto, 
conseguir pegar o dinheiro do banco.
“Cheguei ao local logo em seguida 
do ocorrido e encontrei todos muito 
abalados. Orientei que ficassem calmos 
para aguardar a assistência que o banco 
deve prestar nesta situação”, relata 
Cesar Caldana, diretor do Sindicato. 
Segundo Cesar, foram solicitadas ao Itaú 
todas as providências necessárias para 
atender bancários, bancárias, vigilantes 
e clientes que foram submetidos a 
momentos de muita tensão. 
“Nossa preocupação é que o banco foque 
a atenção nas pessoas, como forma de 
minimizar os efeitos psicológicos que 
uma situação extrema como esta deixa 
nas pessoas.

O Sindicato se reuniu no dia 5 de 
janeiro com o superintendente 
Regional do Banco do Brasil, 

em Londrina, para discutir demandas 
locais e os efeitos do PAQ (Programa 
de Adequação de Quadros), lançado 
pelo banco no início do ano, nos 
funcionários e funcionárias que 
atuam na base territorial da entidade. 
Gisa Bisotto, secretária Geral do 
Sindicato, afirma que em relação 
ao PAQ muitas perguntas ficaram 
sem respostas. “O BB mais uma 
vez lança este programa que prevê 
o desligamento de funcionários 
dos seus quadros, sem qualquer 
negociação com as representações 
dos trabalhadores, gerando muitas 
dúvidas”, critica.
Conforme prevê o regulamento 
do Programa, nesta nova etapa da 
reestruturação ocorrerão cortes de 
vagas em muitas agências pelo País e 
ao mesmo tempo estão sendo criados 
Escritórios Digitais, com a abertura de 
novas vagas em algumas agências. Porém 

ainda não é possível ter o panorama 
sobre o que de fato ocorrerá. “Orientamos 
o funcionalismo a se informar pelos 
canais de comunicação do banco, mas 

Agência da Saul Elkind
volta a operar 
com numerário
Foi anunciada durante a reunião com 
a Regional de Londrina, que a agência 
do Banco do Brasil situada na Avenida 
Saul Elkind voltou a operar com 
numerário, serviço este que havia sido 
suspendido há meses.
“O Sindicato tem colhido assinaturas de 
clientes e usuários em abaixo assinado 
pelo não fechamento de agências 
na cidade e região, e também pela 
manutenção dos serviços de caixa nas 
agências do BB”, afirma a presidenta 
do Sindicato, Regiane Portieri, 
argumentando que esta é uma forma 
de garantir a manutenção de postos 
de trabalho no banco e qualidade no 
atendimento à população.
Outro assunto discutido com o banco 
foi a situação da agência de Porecatu. 
Foi informado que a reforma foi 
autorizada e deve estar concluída até o 
mês de março

A Secretaria de Assuntos Jurídicos do 
Sindicato de Londrina realizou no ano 
de 2017 um total de 234 homologações 
de Contratos de Trabalho de bancários 
e bancárias que atuavam na base 
territorial da entidade. O maior número se 
concentrou na Caixa Econômica Federal, 
com 80 homologações, sendo que 75 
destas por conta de adesões ao PDVE 
(Programa de Desligamento Voluntário 
Extraordinário).
O Bradesco ficou em segundo lugar, 
com 73 homologações, sendo 39 
decorrentes de adesões ao PDVE, 31 
por demissões sem justa causa e três a 
pedido dos funcionários. No Itaú foram 
24 demissões sem justa causa e seis a 
pedido, totalizando 30 desligamentos, e no 
Santander foram feitas 16 homologações, 
sendo 12 sem justa causa e quatro de 
bancários e bancárias que decidiram pedir 
a conta do banco espanhol.
As demais homologações feitas em 2017 
foram referentes aos demais bancos 
que operam na base territorial de 
Londrina. “O número de homologações foi 
extremamente alto, principalmente por 
conta dos PDVs na Caixa e no Bradesco, 
mas também pelos desligamentos 
promovidos nos bancos privados, fruto 
da rotatividade e da eliminação de postos 
de trabalho”, explica Wanderley Crivellari, 
secretário de Assuntos Jurídicos do 
Sindicato.

COE cobra negociação sobre mudanças 
nos direitos dos funcionários

O PAQ (Programa de Ajuste de Quadros) 
foi objeto de discussões na primeira 

rodada de negociação deste ano entre a 
Contraf-CUT e representantes do Banco 
do Brasil, realizada no dia 12 de janeiro. Os 
dirigentes sindicais cobraram os números 
detalhados da reestruturação, como número 
de vagas e cortes por local. O BB informou 
que o pedido está no comitê patrocinador da 
reestruturação e ainda não tem os números 
para repassar. Os Sindicatos afirmam que 
ao não fornecer essas informações gerais, 
o banco trata uma grande restruturação 
como situações locais, o que não condiz com 
a realidade. Para a Comissão de Empresa, 
essa conduta parece que é simplesmente má 
vontade e dificuldade gratuita para ajudar na 
solução dos problemas.
Na rodada de negociação, os dirigentes 
sindicais apontaram os problemas que 
estão ocorrendo em vários locais, bem 
como as dificuldades para realocação 
dos funcionários. Foi cobrado do BB que 

e funcionárias. Veja: 
VCP para caixas ou manutenção 

da gratificação – Foi cobrada 
do banco resposta quanto ao 

pedido de manutenção da 
gratificação da comissão de 
caixa aos funcionários que 
perderam o cargo.
Priorização dos caixas nas 

concorrências – Reivindicado 
ao banco que os caixas 

tenham priorização de fato nas 
concorrências para outros cargos. 

Além da priorização no TAO - Sistema de 
Recrutamento, foi solicitado que de fato haja 
orientação para nomeação dos caixas em outros 
cargos que tiveram vaga, de forma minimizar o 
grande corte nas funções.
Não terá remoção compulsória - O Banco 
do Brasil garantiu que não ocorrerá remoção 
compulsória de funcionários fora do mesmo 
município, no caso de não se ajustar o excesso 
de escriturários.

Comissão de Empresa cobra os números da reestruturação

também pelos do Sindicato e a encaminhar 
suas dúvidas para que possamos negociar 
com o BB e obter respostas a respeito das 
demandas que forem surgindo”, explica Gisa.

apresentasse os critérios utilizados 
para o redimensionamento 
das agências, uma vez 
que muitos lugares 
com dificuldade de 
atendimento e condições 
de trabalho ruins 
permaneceram com 
o mesmo número de 
funcionários.
Segundo o banco, foi ajustada 
a compatibilidade de oferta 
de atendimento com a capacidade 
de atendimento em cada local. Onde tem 
menor capacidade fez aumento – onde havia 
capacidade de atendimento acima, fez ajuste 
para menor. Questionados, os representantes 
do BB assumiram compromisso de receber 
para análise alguma situação que pode ter 
sido mal ajustada.
Na reunião a Comissão de Empresa 
apresentou uma série de reivindicações no 
sentido de garantir direitos dos funcionários 

Módulo avançado dos gerentes de 
relacionamento - Foi garantido que 
os gerentes de relacionamento que 
estiveram no módulo avançado da 
função e tiverem que mudar de cargo 
para cargo de gerente de relacionamento 
equivalente, será mantido o módulo 
avançado da função.
Indicação de pessoal em excesso - Os 
representantes do banco afirmaram que 
não tem nenhuma orientação de indicação 
de quem está em excesso nas unidades. 
O BB afirma que no primeiro momento 
a movimentação deverá ser espontânea 
e a recomendação é que não haja 
apontamentos, como os casos que tem 
chegado aos Sindicatos. Os casos fora do 
padrão deverão ser encaminhados pelos 
sindicatos para verificação.

Bancos fecham
17.711 postos de trabalho 
em apenas 11 meses
No período de janeiro a novembro de 
2017, os bancos fecharam 17.711 postos de 
trabalho no País, conforme revela a PEB 
(Pesquisa de Emprego Bancário), feita 
pela subseção do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), com base em dados 
do Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), divulgada dia 2 
de janeiro. O saldo negativo foi 53,7% 
superior em relação ao mesmo período 
em 2016. No mês de novembro foram 
realizadas 2.611 admissões e efetuados 
2.521 desligamentos, que resultaram num 
saldo de 90 postos de trabalho a mais 
no setor financeiro, sendo o segundo 
com número positivo de vagas do ano (o 
primeiro foi em julho).
Grande parte dos cortes de vagas na 
categoria foi resultante dos PADVs 
(Planos de Aposentadoria e Desligamento 
Voluntários) implementados pela Caixa e 
pelo Bradesco . Os Estados de São Paulo, 
Paraná e Rio de Janeiro foram os que 
mais tiveram impactos, com fechamento, 
respectivo, de 5.186, 2.965 e 1.969 postos 
de trabalho. Apenas a Paraíba apresentou 
saldo positivo nos empregos da categoria, 
com 74 postos abertos no período. 

Integrantes da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Santander, 
por meio da Contraf-CUT, enviaram carta 
ao banco no dia 9 de janeiro cobrando 
abertura de diálogo a respeito das 
medidas impostas no final do ano passado 
que impactam direitos dos bancários e 
bancárias. As mudanças dizem respeito à 
compensação de horas extras em até seis 
meses; e à possibilidade de fracionamento 
das férias, determinado pelo gestor, em até 
três períodos, desde que nenhum deles seja 
menor do que cinco dias.

O banco aproveitou a nova legislação 
trabalhista para impor alterações nos 
direitos e, em relação às horas extras, 
obrigou os funcionários e funcionárias 
a assinar um termo de concordância 
com as mudanças. "Na avaliação da COE, 
essas medidas impostas reforçam a visão 
semi-escravagista que, infelizmente, 
parece influenciar a gestão brasileira do 
banco espanhol e grande parte do setor 
patronal do País", relata Acácio dos Santos, 
diretor do Sindicato e diretor Regional da 
Afubesp.



Convênio do Sindicato com a AABB 
beneficia toda a categoria

desconto para filiados

Clube dispõe de ampla 
área de lazer na área 
central de Londrina 

EXPEDIENTE

www.vidabancaria.com.br

WWW.SAUDEBANCARIA.ORG.BR

reforMa traBalHista

Edemilson Ribeiro, presidente-administrativo da AABB Londrina com Regiane Portieri,  Gisa Bisotto 
e Amaury Soares, diririgentes do Sindicato
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Não esconda nada 
para o médico no 
Exame Periódico!

Para ministros do TST, nova legislação 
não atinge os direitos adquiridos

O Exame Médico Periódico é uma 
obrigação prevista no PCMSO 
(Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) de todas as 
empresas e deve ser feito anualmente. 
Seu objetivo é verificar a integridade 
física e mental dos trabalhadores 
por meio de avaliação clínica e de 
exames complementares, caso sejam 
necessário.
Por isso, é muito importante relatar 
ao médico do trabalho tudo o que 
está afetando sua saúde (dores, 
formigamentos, fadiga dos membros, 
distúrbios psicológicos etc.), pois 
isto ficará registrado em sua ficha e 
será uma informação necessária para 
reverter sua demissão.
Cabe ao médico no final do Exame 
Periódico preencher o ASO (Atestado 
de Saúde Ocupacional), no qual 
deverão constar suas queixas e relatos 
feitos sobre sua saúde. Leia com 
atenção e se estiver de acordo com sua 
condição de saúde assine e exija sua 
via, o que é um direito seu assegurado 
na legislação.

Cuidado!
Apesar de ser utilizado para verificar 
o estado de saúde do trabalhador e 
da trabalhadora, o Exame Periódico 
também pode substituir o Exame 
Demissional, caso esteja dentro do 
prazo de validade. Por isso, não 
esconda as dores e conte ao médico 
do trabalho tudo o que está sentindo. 
Se você não relatar que esta doente 
depois terá dificuldades para garantir 
a estabilidade no emprego e os 
benefícios do INSS, como o Auxílio-
doença ou Auxílio-acidente do 
trabalho. 

A diretoria do Sindicato firmou 
convênio com a AABB (Associação 
Atlética Banco do Brasil) que garante 

desconto de 15% aos bancários e bancárias 
que se tornarem sócios do clube em 
Londrina. Os filiados ao Sindicato terão 
isenção da taxa de adesão e desconto de 
15% sobre as mensalidades padrão dos 
Planos Familiar e Individual.
“Nesta época de Verão, este convênio 
garante mais uma opção de lazer para a 
categoria e seus dependentes aproveitarem 
os finais de semana e as férias”, destaca 
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato, 
lembrando que esta é mais uma vantagem 
de ser sindicalizado.
A sede da AABB de Londrina tem parque 
aquático, ginásio polivalente, salão de 
festas, lanchonete, quadras de tênis, 
campos de futebol suíço, quadra de 
vôlei de areia, sauna, parquinho infantil, 
churrasqueiras e diversas outras atrações.
Para ter direito ao desconto, os bancários 
e bancárias devem apresentar a carteira 
ou declaração do Sindicato no ato de 

preenchimento da proposta de adesão 
na secretaria do Clube. Pelo convênio, 
a mensalidade do Plano Familiar para 
filiados do Sindicato cai de R$ 180,00 para 

R$ 153,00 e a do Plano Invidual passa de 
R$ 125,00 para R$ 106,25. Obtenha mais 
informações com a secretaria da AABB pelo 
telefone (43) 3325-8505.

As mudanças previstas na reforma 
trabalhista estão sendo analisadas 

por uma comissão de ministros do TST 
(Tribunal Superior do Trabalho), com o 
objetivo de chegar a um consenso em 
torno da sua aplicação. De acordo com 
reportagem da Veja.com, a maioria dos 
ministros avalia que alguns pontos da 
reforma trabalhista valem apenas para 
novos contratos de emprego firmados 
após 11 de novembro de 2017. O parecer 
elaborado por esta comissão será 
votado no plenário do Tribunal e tem 
posicionamento contrário ao entendimento 

do governo, que defende a mudança para 
todos os trabalhadores.
Os ministros argumentam que a reforma 
não pode retirar direitos adquiridos. Na 
interpretação deles, as novas regras não 
valem, por exemplo, para quem já recebia 
pagamento pelo tempo de deslocamento 
entre a casa e a empresa; para a 
incorporação das gratificações e diárias de 
viagem ao salário.
O parecer integra a proposta de revisão de 
34 súmulas do TST, que são interpretações 
sobre temas específicos, utilizados para 
uniformizar o entendimento dos juízes das 

instâncias inferiores, sem, no entanto, servir 
como uma posição obrigatória. Caso esse 
entendimento seja aprovado, trabalhadores 
e trabalhadoras contratados antes da nova 
lei entrar em vigor poderá ingressar na 
Justiça contra a empresa se tiver direitos 
rebaixados. 


