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Sindicato divulga o 
proceSSo eleitoral de 2018

DEMOCRACIA

Definição do Sistema Diretivo para a gestão 
2018/2021 ocorrerá dia 8/03
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O Sindicato dos Bancários de 
Londrina e Região divulga 
nesta edição o Edital 

completo na pág. 2 com o calendário 
das eleições da entidade, além da 
convocação para a Assembleia 
que elegerá a Comissão Eleitoral, 
responsável pela coordenação deste 
processo. O calendário eleitoral foi 
definido pela diretoria Executiva 
do Sindicato, com a participação de 
todos os integrantes, que estabeleceu 
8 de março como o dia da eleição.
“O processo está sendo totalmente 
transparente, respeitando a tradição 
democrática do nosso Sindicato e 
cumprindo à risca as determinações 
legais e estatutárias”, ressalta 
Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato.
Historicamente, a eleição tem 
ocorrido em um dia, sempre com 
a participação expressiva dos 
bancários e bancárias, com um 

percentual de votação próximo 
aos 80%. Desta forma, evita-se 
inclusive gastos desnecessários, 
otimizando-se os recursos e a 
estrutura do Sindicato.
Estão sendo plantadas junto 
à categoria informações que 
visam tumultuar e confundir este 
processo. O Sindicato reafirma seu 
compromisso com a democracia, 
a transparência, o amplo direito à 
informação e a lisura destas eleições.
“O Sindicato, como patrimônio da 
categoria, conclama os bancários 
e bancárias a serem os efetivos 
fiscais deste processo eleitoral”, 
complementa Regiane Portieri. 

participe da assembleia da 
comissão eleitoral! após a 
assembleia de segunda-feira 
(5/02), com a definição da 
comissão eleitoral, abrem-se os 
prazos para inscrição de chapas.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
E SIMILARES OU CONEXOS DE LONDRINA E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2018
Comissão Eleitoral

O Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em 
Estabelecimentos Bancários e Similares ou Conexos de 
Londrina e Região, por sua diretora presidente, nos termos 
legais e estatutários, convoca todos os trabalhadores 
associados – quites com suas mensalidades – para 
participar da Assembléia Geral Ordinária – que se realizará 
no dia 05 de fevereiro de 2018, às 18h:30min em primeira 
convocação e, se não atingido o quorum determinado no 
Estatuto, em segunda convocação com os associados 
presentes às 19 horas, a realizar-se no Teatro Mãe de 
Deus, sito à Av. Rio de Janeiro, 700, centro, Londrina – Pr., 
a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral que 
coordenará e conduzirá o processo eleitoral do Sindicato 
(triênio 2018 a 2021); e

b) Assuntos correlatos.
A eleição dos membros da referida comissão realizar-se-á por 
votação na forma legal e estatuária, em chapas registradas 
por escrito na própria Assembléia Geral, compostas, cada 
qual, de no mínimo 04 (quatro) e de no máximo 06 (seis) 
associados, dos quais 03 (três) disputarão os cargos efetivos 
e os demais a suplência, sendo a constituição da citada 
comissão definida de acordo com as condições estabelecidas 
pelos Artigos 64, 65 e 66 do Estatuto do Sindicato. 

Londrina, 02 de fevereiro de 2018. 

Aparecida Regiane Portieri
Diretora Presidente



Edital de Convocação das Eleições 
do SEEB Londrina 2018/2021

ELEIÇÕES SINDICAIS

O Sindicato dos Trabalhadores e Empregados 
em Estabelecimentos Bancários e Similares ou 
Conexos de Londrina e Região, por sua diretora 
presidente, nos termos do art. 60 do Estatuto 
Social, faz saber que no dia 08 de março de 2018 
serão realizadas eleições para composição dos 
Órgãos do Sistema Diretivo da entidade (Diretoria 
Executiva, Diretoria Adjunta e Conselho fiscal) – 
no triênio 2018 a 2021 –, devendo o registro de 
chapa (art. 70) ser requerido no prazo ininterrupto 
de 10 (dez) dias a contar da data de realização 
da Assembleia Geral Ordinária que eleger a 
Comissão Eleitoral, não se incluindo na contagem 
o dia da realização da referida Assembleia.

O requerimento de registro de chapa, feito 
em duas vias e assinado por um dos integrantes 
da chapa, será endereçado à Comissão 
Eleitoral e deverá ser apresentado no prazo 
acima mencionado, pela pessoa que subscreve 
o requerimento, junto à Secretaria Geral do 
Sindicato, acompanhado de todos os documentos 
exigidos nos §§2º e 3º, do artigo 70 do Estatuto da 
Entidade.

No período destinado para requerer registro de 
chapa, excetuados sábados, domingos e feriados, 
o Sindicato manterá a Secretaria Geral aberta das 
8:00 às 16:00 horas, onde terá à disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para atendimento 
concernente ao processo eleitoral bem como para 
o recebimento de documentação e fornecimento 
do correspondente recibo (§1º, do art. 70).

Caso não seja atingido, na primeira votação, 
o “quórum” previsto no artigo 96 do estatuto da 
entidade e, se atingido, nenhuma chapa obtiver 
o “quórum” previsto no artigo 99, ou ainda, na 
hipótese de empate entre as chapas mais votadas, 
a segunda votação, nos termos do art. 61, alínea 
“a”, se necessário, será realizada no dia 15 de 
março de 2018.

Os eleitores aptos para votar (art. 82) 
exercitarão o direito de sufrágio, pessoalmente, 
junto às mesas coletoras de votos que 
funcionarão, tanto em primeira votação, como, 
se necessário, em segunda votação, das 8:00 às 
18:00 horas, na seguinte forma, locais e roteiro 
para as urnas itinerantes (art. 61, alínea “b”):

Nº. 001/2018

URNA 01 – Fixa
Sede Administrativa do SEEB-LD – Avenida Rio 
de Janeiro, 854 – Londrina – Centro;

URNA 02 – Itinerante
CAIXA Londrina, BB Av. Rio de Janeiro, ITAÚ Ouro 
Verde, CAIXA GIRET, BRADESCO Willie Davids, 
SANTANDER Minas Gerais, Bradesco-Losango;

URNA 03 – Itinerante
BB Calçadão, BB Londrina, BB Superintendência 
Regional, BB Private, BB Seret, BB PSO, BB Nujur, 
BB Escritório Exclusivo, ITAÚ Londrina, ITAÚ 
Empresas, ITAÚ Catedral;

URNA 04 – Itinerante
SANTANDER Real Centro, CAIXA Ouro Verde, 
BRADESCO Centro, BRADESCO Empresas, 
BRADESCO Prime Londrina, ITAÚ Londrina Centro, 
CAIXA Pé Vermelho,  SANTANDER Pab Sercomtel;

URNA 05 – Itinerante
BRADESCO Mister Thomaz, ITAÚ Lord Lovat, 
SANTANDER Select, BB Estilo Londrina, 
SANTANDER Alto Higienópolis, SANTANDER 
Regional; CAIXA Igapó, SAFRA, CITIBANK, ITAÚ 
Personnalité, BV Financeira, BB Av. Higienópolis;

URNA 06 – Itinerante
BRADESCO Higienópolis, BRADESCO Prime 
Higienópolis, BRADESCO Nova Londrina, ITAÚ 
Jardim Higienópolis, DAYCOVAL, BRADESCO 
Pab. Bela Via, CAIXA Madre Leônia, BRADESCO 
Madre Leônia, ITAÚ Personnalité Palhano, 
BB Estilo Madre Leônia, ITAÚ Middle e Upper 
Middle, SANTANDER Corporate, CAIXA Jurídico, 
SANTANDER Shopping Catuaí, CAIXA Shopping 
Catuaí, ITAÚ Shopping Catuaí;

URNA 07 – Itinerante
BRADESCO Super Muffato Quintino, BRADESCO 
Avenida Tiradentes, BB Empresarial, NBC BANK, 
CAIXA San Remo, CAIXA SR Norte, CAIXA 
REDUR Londrina, CAIXA SN Est Micro e Pequeno 
Empr., CAIXA Habitação Londrina, BRADESCO 
Jardim Quebec;

URNA 08 – Itinerante
SANTANDER Shangri-lá, CAIXA Terra Bela, BB 
Av. Tiradentes, BRADESCO Shangri-lá, ITAÚ 
Tiradentes, ITAÚ Shangri-lá, BRADESCO Santo 
Amaro, ITAÚ Cambé Jardim Bandeirantes, ITAÚ 
Pab UEL e CAIXA UEL; 

URNA 09 – Itinerante
ITAÚ Souza Naves, ITAÚ Unibanco Souza Naves, 
SANTANDER Bandeirantes, ITAÚ Lago Igapó, 
BRADESCO Lago Parque, BB Av. Bandeirantes, 
CAIXA Nova Londres, BRADESCO Nova Londres 
e ITAÚ Duque de Caxias, CAIXA Pab Prefeitura, 
CAIXA Pab Fórum;

URNA 10 – Itinerante
TAMARANA: BB, ITAÚ;
LONDRINA: ITAÚ Pab Iapar, BB Pab Iapar, 
SANTANDER Unopar, CAIXA Pab HU, ITAÚ 

Pab HU, CAIXA Pab Justiça Federal, CAIXA Pab 
Justiça do Trabalho, BB Pab Justiça do Trabalho, 
BRADESCO Avenida São João, BB Pab Copel, 
CAIXA Avenida Inglaterra, ITAÚ Avenida Inglaterra, 
BB Avenida Inglaterra;

URNA 11 – Itinerante
IBIPORÃ: BB, BRADESCO, ITAÚ e CAIXA;
LONDRINA: BB Pab. Detran, ITAÚ Cinco Conjuntos, 
BRADESCO Cinco Conjuntos, CAIXA Saul Elkind, 
PARANÁ BANCO, BB Av. Saul Elkind, BRADESCO 
Guaporé, BB Rua Araguaia, ITAÚ Guaporé, BB Pab 
Detran Guaporé, ITAÚ Casoni, BRADESCO Dez 
de Dezembro, BRADESCO Boulevard, ITAÚ Pab 
Elevadores Atlas;

URNA 12 – Itinerante
ROLÂNDIA: BB, CAIXA, BRADESCO ROLÂNDIA, 
BRADESCO ROLÂNDIA 1, ITAÚ, SANTANDER, 
CAIXA Pab Justiça do Trabalho;
CAMBÉ: BB, CAIXA, BRADESCO Av. Inglaterra, 
BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, CAIXA Pab 
Justiça do Trabalho;

URNA 13 – Itinerante
ASSAÍ: BB, CAIXA, ITAÚ, e BRADESCO;
SÃO JERÔNIMO DA SERRA: ITAÚ, BRADESCO e 
BB;
NOVA SANTA BARBARA: BRADESCO Paa;
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO: BB;
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA: ITAÚ, BB Pab 
Amoreira e BRADESCO Paa;
URAÍ: BB, ITAÚ e BRADESCO;
JATAIZINHO: BB e BRADESCO; 

URNA 14 – Itinerante
SERTANÓPOLIS: BB, ITAÚ, BRADESCO e CAIXA;
PRIMEIRO DE MAIO: BB, ITAÚ e BRADESCO;
ALVORADA DO SUL: BB e ITAÚ;
BELA VISTA DO PARAÍSO: BB, ITAÚ e 
BRADESCO;

URNA 15 – Itinerante
JAGUAPITÃ: BB, ITAÚ, CAIXA e BRADESCO;
GUARACI: BRADESCO Paa;
LUPIONÓPOLIS: BB;
CENTENÁRIO DO SUL: ITAÚ, BB e CAIXA;
PORECATU: BB, CAIXA, ITAÚ e BRADESCO;
FLORESTÓPOLIS: ITAÚ e BB;
MIRALSELVA: BB Pab Prefeitura;
PRADO FERREIRA: BRADESCO Paa.

Londrina (Pr.), 31 de janeiro de 2018.

Aparecida Regiane Portieri
Diretora Presidente
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acácio dos Santos e lupinha Moretto, diretores do Sindicato  no protesto realizado na agência 
alto Higienópolis, que abriga a regional do Santander

Veja outras informações sobre a 
mobilização no Santander no endereço 

www.vidabancaria.com.br 

Saiba Mais

SANTANDER

Sindicato mobiliza três agências no 
dia de luta contra ataques aos direitos

Lucro atinge 
R$ 9,953 bi em 2017

a agência 109 foi 
uma das três do 
itaú em londrina 
que foram 
mobilizadas na luta 
contra a aplicação 
da reforma 
trabalhista

atividades no itaú combatem aplicação da reforma trabalhista
NENHUM DIREITO A MENOS

Enquanto os trabalhadores brasileiros 
protestavam no dia 31 de janeiro contra 
ataques aos direitos, o Santander 
comemorava os números do balanço 
financeiro de 2017. A filial do banco 
espanhol obteve lucro líquido de R$ 9,953 
bilhões no ano passado, resultado que 
representou crescimento de 35,6% em 
relação ao montante apurado em 2016.
Com isto, o banco teve uma participação 
de 26% no lucro global do grupo, que 
foi de  6,6 bilhões de euros, atingindo 
crescimento de 7% em doze meses. O 
retorno sobre o Patrimônio Líquido 
Médio Anualizado (ROE) ficou em 16,9%, 
com crescimento de 3,6 p.p. em doze 
meses. “Mesmo com esse excelente 
resultado, o banco tem adotado uma 
política de ataques aos direitos dos 
funcionários e funcionárias, impondo 
metas cada vez mais altas e reduzindo 
o quadro de pessoal nas agências, com 
consequências danosas à saúde”, critica 
Acácio dos Santos, diretor do Sindicato. 

Na luta conta o corte de direitos 
dos funcionários e funcionárias do 
Santander, o Sindicato retardou 

o expediente de três agências do banco 
espanhol na mobilização realizada no 
dia 31 de janeiro. O Dia Nacional de Luta 
foi convocado pela Contraf-CUT e a COE 
(Comissão de Organização dos Empregados) 
para combater medidas que alteram direitos 
e foram impostas de forma arbitrária pelo 
banco no final de 2017.
Foi retardada a abertura do expediente 
nas agências Centro, da Rua Minas Gerais 
e da Avenida Higienópolis, onde fica a 
Superintendência Regional do Santander.
Acácio dos Santos, diretor do Sindicato e 
diretor Regional da Afubesp (Associação 
dos Funcionários do Santander Banespa), 
afirma que no final de 2017 o banco colocou 
em prática pontos da reforma trabalhista 
aprovada pelo governo Michel Temer 
(PMDB), que alteram a data de crédito do 
pagamento, que passou do dia 20 para o dia 
30, impõe um Banco de Horas, que prevê 
compensação das horas extras em até seis 
meses, e que permitem o parcelamento das 
férias em até três períodos.
“São medidas prejudiciais aos trabalhadores 
e trabalhadoras do Santander Brasil que 

passam por cima do Contrato de Trabalho, 
da Convenção Coletiva Nacional da categoria 
e também do Aditivo celebrado com o banco, 
que tem vigência até 31 de agosto de 2018”, 
aponta.
Segundo Acácio, é preciso construir um 
movimento forte para combate esse ataque 

que o Santander está promovendo contra 
seus funcionários e funcionárias.

Aberto prazo para 
requerer o 
Auxílio-educação
O Itaú estará recebendo até o dia 2 
de março inscrições dos bancários e 
bancárias interessados em usufruir do 
programa Bolsa Auxílio-educação. As 
inscrições devem ser feitas por meio do 
Portal do banco na internet acessando 
o seguinte caminho: feito para mim > 
painel do colaborador > benefícios > 
bolsa auxílio educação > inscrever para 
o ranking.
Serão disponibilizadas 5.500 bolsas, no 
valor de até R$ 390,00, para primeira 
ou segunda graduação e curso de 
primeira pós-graduação.

O Sindicato participou da mobilização 
nacional dos funcionários do Itaú, 

realizada no dia 1º de fevereiro, retardando 
a abertura do expediente da agência 
108, Ouro Verde e da 8092, que abriga 
a Regional do banco,  e distribuindo 
Carta Aberta aos clientes e usuários com 
informações a respeito da decisão do 
banco de não fazer as homologações dos 
funcionários e funcionárias desligados no 
Sindicato.
De acordo com Kelly Menegon, diretora do 
Sindicato, os bancos estão querendo impor 
as mudanças na legislação trabalhista para 
reduzir direitos, o que acarretará inúmeros 
prejuízos para a categoria. “O Itaú, assim 
como os demais bancos privados, apoia e 
financia o governo de Michel Temer para 
saldar compromissos políticos e agora quer 
receber a fatura”, ressalta.
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Sindicato orienta funcionários a 
respeito dos programas da cassi

Objetivo é informar 
a todos como usar os 
serviços de forma racional
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BANCO DO BRASIL

Sindicato 
registra aumento 
de adoecimentos

gisa Bisotto, 
secretária geral 
do Sindicato, 
está se 
reunindo com 
funcionários 
para falar sobre 
a cassi

Em 2017, a Secretaria de Saúde do 
Sindicato atendeu 319 bancários e 
bancárias que apresentavam algum 
problema relacionado à saúde física ou 
psicológica. Este número representa um 
crescimento de 11% em relação à procura 
verificada em 2016, revelando que a 
forma de organização do trabalho nos 
bancos vem adoecendo cada vez mais a 
categoria.
Dos atendimentos prestados, a maioria 
58% foi a mulheres bancárias, enquanto 
os homens somaram 42%.
A maioria dos casos é relacionada à CID 
(Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde), que diz respeito às 
LER/Dort (Lesões por Esforços 
Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho). Foram 192 
casos registrados entre a categoria na 
base territorial de Londrina, seguidos de 
problemas psíquicos, com 98, e outros 
tipos de doenças somaram 29 casos.
Conforme aponta o balanço da 
Secretaria de Saúde do Sindicato, o Itaú é 
o campeão no adoecimento, por ter sido 
responsável por 189 dos 319 casos que 
chegaram até ao Sindicato. O Santander 
e o Bradesco ficaram em segundo lugar 
neste ranking, com 52 casos, seguidos do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal, que resultaram na procura, 
respectivamente, de oito e cinco casos 
verificados no ano anterior.
“Não restam dúvidas de que o 
enxugamento nos quadros de pessoal nos 
bancos está afetando, em muito, a saúde 
da categoria bancária, por estar sendo 
submetida a uma sobrecarga de serviços 
cada vez maior, além do aumento das 
pressões para atingimento de metas 
cada vez mais inalcançáveis”, avalia 
Kelly Menegon, secretária de Saúde do 
Sindicato

protesto na Bv 
Financeira denuncia 
prática da rotatividade

Safra lucra 
r$ 1,915 bilhão no 
exercício de 2017
O Banco Safra obteve lucro líquido de 
R$ 1,915 bilhão no exercício financeiro 
de 2017, valor que representa uma alta 
de 13% na comparação com o que foi 
apurado no ano anterior. O resultado da 
intermediação financeira cresceu 19% e 
atingiu R$ 3,988 bilhões e devido a este 
excelente desempenho o total de ativos do 
banco teve expansão de 4%, chegando a R$ 
160,460 bilhões.
O balanço demonstra que a carteira 
de crédito expandida subiu R$ 13%, 
alcançando R$ 87,461 bilhões. Segundo 
relatório divulgado pelo Safra, 
esta crescimento foi impulsionado, 
principalmente, pelas operações com 
grandes empresas, empréstimos 
consignados, financiamento de veículos 
para pessoa física. Já as despesas com 
pessoal e gastos administrativos tiveram 
alta de 21% e ficaram em R$ 2,813 bilhões 
no ano de 2017.

O Sindicato está realizando reuniões 
nas agências do Banco do Brasil 
para orientar os funcionários e 

funcionárias a se inteirar sobre a ESF 
(Estratégia de Saúde da Família) e os 
demais programas oferecidos pela Cassi. A 
secretária Geral do Sindicato, Gisa Bisotto, 
que é representante eleita dos funcionários 
no Conselho de Usuários da Cassi no 
Paraná, afirma que nas conversas têm 
sido repassadas informações a respeito da 
importância do uso racional dos serviços de 
saúde para auxiliar na administração dos 
recursos disponíveis da caixa de assistência.
“As medidas tomadas no processo que 
buscou reequilibrar as contas da Cassi 

não foram suficientes para solucionar 
os problemas de caixa. Por isso, estamos 
mobilizando os colegas para que conheçam a 
fundo os programas disponíveis, em especial 
a ESF, e assim possam desfrutar da melhor 
forma dos serviços quando for necessário”, 
explica.

Segundo Gisa, muitas são as demandas 
existentes, pois são mais de 700 mil 
vidas atendidas pelos Planos da Cassi, 
que oferecem desde consultas, realização 
de exames, internações, transplantes de 
órgãos, custeio de próteses, dentre outros 
procedimentos.

O Sindicato paralisou no dia 29 de janeiro a 
agência da BV Financeira em Londrina em mais 
um protesto contra a rotatividade. A Operação 
“Demitiu, Parou” foi motivada pela dispensa 
de um gerente de relacionamento da área de 
financiamento de veículos. 
“Da mesma forma como agem os bancos, a BV 
Financeira não leva em conta o atual momento 
pelo qual passa o País e exigir metas cada vez 
maiores", afirma Lupinha Moretto, diretor do 
Sindicato

dirigentes do Sindicato em mais um 
protesto na Bv Financeira

Bancos exterminam 17.905 vagas 
na categoria em 2017
Em busca de lucros cada vez mais exorbitantes 
a um custo menor, os bancos fecharam 
17.905 postos de trabalho bancário em 2017, 
conforme revela a PEB (Pesquisa do Emprego 
Bancário), elaborada pela subseção do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos). A Caixa e o 

Bradesco foram responsáveis por grande 
parte desse salto por conta de PDVs (Planos 
de Demissão Voluntária) lançados no ano 
passado. Somente na faixa etária entre 50 e 
64 anos foram dispensados 15.701 bancários 
e bancárias que estavam aposentados ou em 
vias de se aposentar.


