
 

massacre aos empregos

Bases do Vida Bancária 
registram 14 dispensas 

sem justa causa
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ITAÚ LANÇA NOVA ONDA 
DE DEMISSÕES EM MASSA

Comando Nacional define 
calendário da Campanha 2018
Integrantes do Comando Nacional 
dos Bancários definiram, em reunião 
realizada no dia 20 de março, em 
São Paulo, na sede da Contraf-
CUT, o modelo e o calendário das 
Conferências e Encontros Estaduais, 
Regionais e Nacional dos Bancários, 
que levantarão as demandas da 
categoria para a Campanha Unificada 
2018. 

Nos últimos dias o Itaú efetuou mais uma onda de 
demissões em massa no País, ampliando o clima 
de insegurança que existe nas agências por conta 

da ameaça constante de perder os empregos. Somente nas 
bases dos Sindicatos de Apucarana, Cornélio Procópio e de 
Londrina foram dispensados, sem justa causa, 14 bancários 
e bancárias.
Em função desses cortes, a COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) se reuniu no dia 23 de março, em São 
Paulo, com representantes do Itaú para cobrar a suspensão 
desse processo. Na ocasião, foi solicitada ao banco a lista 
dos demitidos, dos funcionários ativos e dos afastados para 
tratamento de saúde.
Os dirigentes sindicais criticaram a dispensa de bancários 
e bancárias que estão gozando do direito de estabilidade 
no emprego e daqueles que estão sendo demitidos após 
o término do afastamento para tratamento de saúde. No 
Paraná, os cortes atingiram, principalmente, o pessoal 
oriundo do Banestado.
Foram criticadas também as transferências que estão 
sendo feitas como forma de retaliação para quem está em 
período de adquirir a estabilidade pré-aposentadoria. A 
respeito desse assunto, o banco informou que os pedidos da 
estabilidade podem ser feito por meio do portal do Itaú, não 
sendo necessário passar pelo gestor.
Na reunião, os representantes do Itaú anunciaram o 
fechamento, até o mês de maio, de quatro agências 

do Citibank no Paraná. Os funcionários deverão ser 
remanejados. A COE levantou ainda problemas decorrentes 
da demora no cadastro para requerer licença-médica.
“O movimento sindical está estudando o perfil dos 
demitidos nesta onda lançada pelo Itaú e não poupará 

esforços para garantir a reintegração daqueles que estão 
em tratamento de saúde. Vamos somar forças para impedir 
que novos cortes sejam feitos”, assegura Lidiani Torrecilha 
Lopes Pereira, diretora do Sindicato de Cornélio Procópio e 
representante do Vida Bancária na direção da Fetec-CUT/PR.

28 e 29/04: Conferência Estadual dos Bancários

7 e 8/06: Encontro Nacional dos Bancos Privados

7 e 8/06: 34º Conecef

7 e 8/06: 29º Congresso Nacional dos    
   Funcionários do Banco do Brasil

8 a 10/06: 20ª Conferência Nacional
     dos Bancários

Confira as datas das Conferências



SÃO PAULO

Sindicato de Cornélio Procópio busca apoio 
da população contra o desmonte do banco público 

Veja detalhes sobre o ofício da CEE enviado para 
a diretoria da Caixa no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Marcos Wolf (à 
direita), gerente 
de área da Gepes, 
visitou o Sindicato 
de Apucarana 
no dia 19/03 
para falar sobre 
as denúncias 
levantadas em 
Curitiba

CAIXA

BANCO DO BRASIL

Denúncia de bancárias 
acaba em condenação de 
gerente por assédio sexual

O Sindicato de Cornélio Procópio retardou a abertura da agência da Caixa em protesto 
contra o desmonte e para cobrar conserto do sistema de ar condicionado

Vem aí as eleições da Funcef! Vote 
Chapa 3 - Chapa do Participante

Sindicatos do 
Vida apoiam 
Chapa 1 na Cassi

Sindicato de Apucarana cobra fim 
do assédio moral contra funcionários

O Sindicato de Cornélio Procópio 
retardou a abertura da agência 
da Caixa Econômica Federal no 

dia 22 de março para chamar a atenção 
da sociedade sobre a importância de 
manter o banco 100% publico e cobrar 
melhores condições de trabalho para 
os empregados e de atendimento à 
população. De acordo com Elizeu Marcos 
Galvão, presidente do Sindicato de 
Cornélio Procópio, além dos problemas 
acarretados pela falta de pessoal, a 
unidade está sofrendo com problemas 
no sistema de ar condicionado.
“Como tem muitos clientes e usuários, 
o calor no prédio está insuportável e a 
administração da Caixa ainda não tomou 
providências para reverter essa situação. 
Esperamos que com este protesto a 
Regional do banco faça o reparo no 
aparelho o mais rápido possível para 
garantir um ambiente adequado a todos”, 
ressalta.
Durante a atividade também foi 
destacada a campanha em defesa da 
Caixa e denunciado o desmonte que está 
sendo patrocinado pelo governo Michel 

Temer (MDB).  Elizeu lembra que em 
função dos últimos PDVs (Programas 
de Desligamento Voluntário), a base 
de Cornélio Procópio registrou a saída 
de 28 empregados e empregadas da 
Caixa, o que precarizou ainda mais o 
atendimento nas agências.
”O número de bancários nas unidades é 
insuficiente para dar conta da enorme 

demanda e por isso o atendimento 
virou um caos, gerando muitas 
reclamações dos clientes e usuários 
e sobrecarga de serviços”, denuncia o 
presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, afirmando que ao invés de 
repor as vagas que ficaram abertas o 
banco vem lançando novos PDVs para 
reduzir ainda mais o quadro de pessoal.

A CEE (Comissão Executiva dos Empregados) 
enviou um ofício à Caixa Econômica Federal 
no dia 20 de março cobrando o cumprimento 
do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) no que 
diz respeito ao Plano de Assistência à Saúde. 
Segundo a CEE, o banco não está permitindo 
acesso dos integrantes do Conselho de 
Usuários a informações, dados e documentos 
a respeito dos recursos do Saúde Caixa, 
embora isto esteja previsto no ACT.
No ofício foi apresentada uma série de 
reivindicações para dar transparência à 
administração do Plano de Saúde. Caso estas 
solicitações não sejam atendidas, as entidades 
representativas não descartam a hipótese de 
adotar medidas judiciais.

CEE cobra informações 
sobre os recursos 
do Saúde Caixa

Participantes e assistidos da Funcef, o 
fundo de previdência complementar 
dos empregados e empregadas da Caixa 
Econômica Federal escolherão, entre 
os dias 2 e 4 de abril os novos diretores 
e conselheiros. A Contraf-CUT, os 
Sindicatos do Vida Bancária, a Fenae e 
a maioria das entidades representativas 
apoiam os candidatos da Chapa 3 – Chapa 
do Participante.
Seus integrantes têm um histórico de lutas 
e de atuação em prol dos participantes, 
bem diferente das demais concorrentes, 
que estão alinhadas com os interesses da 
direção da Caixa. “É preciso levar isto em 
conta, pois nestas eleições está em jogo 
o futuro de milhares de vidas que são 
e serão amparadas pelos benefícios da 
Funcef”, alerta Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.

Carlos cita como principais compromissos 
assumidos pela Chapa 3 a cobrança para 
que a Caixa assuma o contencioso judicial; 
o fim da paridade no equacionamento 
do déficit do REG/Replan Não Saldado, 
medida tomada recentemente e que 
beneficiou apenas a Caixa; a luta pela 
incorporação do REB ao Novo Plano; 
por um Comitê de Investimentos 
independente, formado por participantes; 
pela manutenção do FRB (Fundo de 
Revisão de Benefícios) e do FAB (Fundo de 
Acumulação de Benefícios); e pelo fim do 
voto de Minerva.
“Estas são demandas que apenas os 
candidatos da Chapa 3 terão condições de 
superar, por já terem demonstrado que 
estão do lado dos empregados da Caixa 
e conscientes do papel que irão assumir 
junto à Funcef”, ressalta Carlos. 
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Zoraide Scanches (à 
esq.), junto com Ademir 
Vidolin, da Fetec-CUT/

PR, durante reunião com 
a Gepes, em Curitiba

O Sindicato de Apucarana 
encaminhou à Gepes (Gestão 

de Pessoas), no dia 16 de março, em 
Curitiba, uma série de denúncias 
a respeito da conduta de gestores 
do Banco do Brasil nas unidades da 
base territorial da entidade. Foram 
apontados problemas relacionados à 
prática de assédio moral e cobrança 
inadequada de metas.
Segundo Zoraide Sanches, diretora 
de Saúde do Sindicato de Apucarana, 
esse tipo de conduta está provocando o 
adoecimento no quadro, por isso foram 
solicitadas providências da Gepes 
no sentido de reverter essa situação. 

“Estamos intercedendo junto ao banco 
para solucionar os conflitos há mais de 
seis meses, mas só agora foi possível 
agendar esse encontro com a Gepes”, 
explica Zoraide.
Também participou desta reunião 
com o banco o secretário de Saúde e 
Condições de Trabalho da Fetec-CUT/
PR, Ademir Vidolin. Os representantes 
do banco se comprometeram a 
encaminhar as demandas para a 
área competente e agendaram novo 
encontro com a diretoria do Sindicato 
de Apucarana no dia 6 de abril com o 
objetivo de apresentar as medidas que 
serão tomadas.

Os funcionários e funcionárias do 
Banco do Brasil estarão votando até o 
dia 28 de março nas eleições de parte 
da Diretoria Executiva, do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal da 
Cassi. Os Sindicatos do Vida Bancária 
apoiam a Chapa 1 – Em Defesa da Cassi 
por entenderem que seus candidatos 
têm qualificação técnica e um histórico 
de luta por garantia de direitos e por 
mais conquistas para os funcionários 
da ativa e os aposentados do BB. Um 
deles é William Mendes, atual diretor 
de Saúde e Rede de Atendimento da 
Cassi, que concorre à reeleição.
O Paraná está representado na Chapa 
1 por Ana Paula Araújo Busato, 
candidata a suplente do Conselho 
Deliberativo. 

A coragem de três bancárias de São 
Paulo fez com que o gerente-geral da 

agência em que elas trabalhavam fosse 
condenado na Justiça pelo crime de assédio 
sexual. Cansadas de sofrer terror físico e 
psicológico, elas procuraram o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo Osasco e Região 
para denunciar o agressor.
A entidade promoveu um protesto 
deixando a unidade fechada por 
três dias até que o banco tomasse 
providências e, por meio da assessoria 
jurídica, orientou-as a fazer Boletim 
de Ocorrência na Delegacia em agosto 
de 2015, fazendo com isso que fosse 
instaurado procedimento interno no 
banco contra o gerente-geral, que 
acabou sendo dispensado por justa 
causa.
Na sentença, proferida no dia 26 
de fevereiro de 2018, o gestor foi 
condenado por três vezes, pelo crime 
praticado contra cada uma das vítimas, 
com pena de detenção de nove anos 
em regime inicial semiaberto.
Dulce Silveira, diretora do Sindicato de 
Londrina, avalia que o desfecho deste caso 
serve de incentivo para as demais bancárias 
que estão sofrendo com assédio sexual de 

gestores e até de colegas de 
trabalho. “Infelizmente, esse 

tipo de prática ainda existe no 
sistema financeiro e o jeito de 

acabar com isso é agir como as bancárias 
de São Paulo, apresentando denúncias 
contra os agressores. Essa é a resposta 
mais eficaz para combater o machismo 
nos locais de trabalho”, destaca.

Desmonte precariza condições de trabalho e a segurança dos funcionários
Depois de promover o enxugamento de 
postos de trabalho por meio de Planos 
de Demissão Incentivada e investir no 
atendimento digitalizado, o Banco do Brasil 
está adotando novas medidas que expulsam 
os clientes das agências. Escriturários 
e caixas agora estão sendo obrigados a 
trabalhar nas salas de autoatendimento 
para realizar tarefas que antes eram feitas 
dentro das agências, sendo expostos à falta 
de segurança e ambiente inadequado, sem 
mesas ou mesmo equipamentos necessários 
para efetuar as operações.
Ao mesmo tempo, o BB está colocando 
pessoal de empresa terceirizada do lado de 
fora das agências para oferecer empréstimos 
aos clientes e usuários, numa estratégia 
utilizada há tempos pelos bancos privados 
para reduzir as despesas com a folha de 
pagamento.
Segundo Valdecir Cenali, diretor do Sindicato 
de Londrina, os trabalhadores e trabalhadoras 

que estão fazendo estes tipos de serviços 
são obrigados a ficar em pé o tempo todo, 
debaixo de sol e da chuva nas portas das 
agências, além de correr riscos com a falta 
de segurança. “Não concordamos com essa 

precarização das condições de trabalho 
e vamos cobrar do banco a suspensão 
desse tipo de serviço que afeta a saúde e 
a integridade física dos funcionários, bem 
como dos terceirizados”, alerta.

Terceirizadas 
ficam na 
calçada para 
oferecer os 
produtos do BB
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Dirigentes do Sindicato de Apucarana e de Cornélio Procópio participaram do Fórum Social 
Mundial 2018, realizado em Salvador

APUCARANA

Evento proporciona intensos debates 
e troca de experiências entre os povos

Abertas novas turmas dos cursos 
preparatórios de CPA-10 e CPA-20

Cerca de 80 mil pessoas 
participaram de diversas 
atividades do FSM 2018

13º FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Acordo entre 
governo e bancos 
prejudica categoria
Não satisfeitos com as mudanças feitas em 
mais de 100 artigos na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), os bancos, por meio 
da Febraban, fecharam um acordo com o 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
que permite às instituições financeiras 
o acesso aos bancários afastados para 
tratamento de saúde para realização de 
reabilitação profissional e retorno ao 
trabalho.
A pergunta que fica é: qual o interesse 
do setor que apresenta um alto grau de 
adoecimento dos trabalhadores em assumir 
o papel do Estado de promover políticas de 
reabilitação profissional?
É de conhecimento de todos que os 
bancos não cumprem as normas que 
dizem respeito à saúde do trabalhador, 
à prevenção de doenças e acidentes do 
trabalho e não se cansam de demitir 
bancários e bancárias que apresentam 
problemas físicos ou psicológicos. Sem 
falar no tratamento discriminatório que é 
dado aos que retornam às atividades após 
tratamento de saúde.

É ilegal!
Segundo Walcir Previtale, secretário de 
Saúde do Trabalhador da Contraf-CUT, 
esse acordo de colaboração entre o INSS 
e os bancos não passou pela avaliação do 
Conselho Nacional de Previdência Social, o 
qual tem representante dos trabalhadores. 
“Ocorre que esta articulação nefasta 
entre governo e banqueiros resultou num 
contrato absolutamente ilegal!! Tanto pela 
forma quanto por seu conteúdo, porque 
o INSS é custeado pelos trabalhadores 
também e a implementação de políticas 
previdenciárias deve ser submetida à 
'gestão democrática', conforme prevê o 
inciso VII, do Artigo 194 da Constituição 
Federal. Para Walcir, as entidades sindicais 
precisam construir ações conjuntas 
para barrar esse golpe nos direitos 
previdenciários da categoria bancária.
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Jantar dos 60 anos 
do Sindicato será 
realizado dia 5/05
O Sindicato de Apucarana vai 
promover no dia 5 de maio um 
jantar para celebrar a posse da nova 
diretoria e comemorar os 60 anos 
de lutas da entidade. O evento será 
realizado na associação filantrópica 
Ferra Mula, a partir das 19h00, e o 
convite individual custa R$ 50,00, com 
direito a refrigerante, chopp e a uma 
caneca comemorativa aos 60 anos do 
Sindicato. Os convites são limitados 
e devem ser adquiridos junto aos 
dirigentes da entidade ou diretamente 
na Secretaria do Sindicato. Para mais 
informações entre em contato pelo 
telefone (43) 3422-5533.

LONDRINA

O Sindicato de Londrina, em 
parceria com a Academia 

do Bancário, está recebendo 
inscrições de interessados em 
fazer os cursos preparatórios 
para provas de certificação 
CPA-10 e CPA-20 da Anbima 
(Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais).  As aulas serão ministradas 
pela facilitadora Solange Honorato no 
Auditório da Sede Administrativa do 
Sindicato de Londrina.
O curso de CPA-10 será realizado entre 
os dias 16 e 26 de abril, das 19h00 às 
22h30. O investimento é de R$ 459,00 
para sindicalizados e de R$ 519,00 para 

não sindicalizados, com 
pagamento em até três 
vezes sem juros no cartão 
ou cheque ou 10% de 
desconto à vista.
As aulas do curso de 
CPA-20 ocorrerão no 
período de 17 a 26 de 

abril, das 19h00 às 22h30. Os valores 
são R$ 689,00 para sindicalizados e 
R$ 799,00 para não sindicalizados. 
O pagamento poderá ser em quatro 
parcelas no cartão ou cheque e 10% de 
desconto para quem pagar à vista.
Para mais informações e fazer inscrições 
entre em contato pelo telefone (41) 
3088-0408 ou (41) 99876-8121.

Após cinco dias de intensos debates, 
realização de diversas atividades, com 

a participação de cerca de 80 mil pessoas 
de mais de 100 países, foi encerrado no dia 
17 de março, em Salvador, o 13ª edição do 
Fórum Social Mundial 2018. Os Sindicatos 
do Vida Bancária foram representados 
no evento pelo diretor do Sindicato de 
Apucarana, José Roberto Brasileiro, e o 
diretor do Sindicato de Cornélio Procópio, 
Ivaí Lopes Barroso, que fizeram parte da 
delegação do Paraná.
Para Brasileiro, o FSM foi a oportunidade 
para discutir alternativas para os principais 
problemas que afligem a população 
mundial, muitos deles decorrentes da 
postura predadora dos grandes grupos 
capitalistas. “Foi uma importante troca de 
experiências em seminários e diálogos com 
representantes de entidades brasileiras e de 
diversos países, tendo em comum a busca de 

ações para combater as políticas neoliberais e 
impedir o retrocesso em relação aos avanços 
obtidos nos últimos tempos pela sociedade”, 
avalia.
Ivaí afirma que a diversidade de pessoas 
que participaram do Fórum Social foi 
importante para debater as questões raciais, 

o preconceito contra os LGBTs, as pessoas 
com deficiência e outros segmentos que 
sofrem discriminação. “Foi uma convergência 
de vozes em torno de ideais comuns, de 
valorização do ser humano independente da 
cor de sua pele, sua opção sexual, credo ou de 
sua origem”, resume. 


