
Financiários entregam 
pauta de reivindicações
para as empresas

"Vou fazer greve" foi a opção apontada por 34,94% dos 
bancários e bancárias do Paraná que participaram da 
Consulta da Campanha 2018

Categoria está disposta a 
lutar para garantir direitos

LEIA MAIS
Jornal Vida Bancária 
entra no 34º ano 
de circulação
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CONSULTA BANCÁRIOS pR

Para 34,94% dos bancários 
e bancárias que atuam 
nas bases dos Sindicatos 

filiados à Fetec-CUT/PR e que 
participaram da Consulta que 
levantou as prioridades de luta 
na Campanha Nacional 2018, a 
paralisação das atividades é o 
caminho para manter ou melhorar 
a CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho). Esta conscientização é 
necessária para impedir que os bancos façam 
valer as mudanças na legislação trabalhista 
para retirar os direitos que estão garantidos 
até o dia 31 de agosto, quando vencerá a CCT 
2016/2018.

A Consulta levantou os anseios de 4.782 
pessoas nas bases cutistas do Estado. A 
respeito da contribuição para o movimento 
a ser deflagrado para conquistar avanços, 
23,61% disseram que preferem trabalhar 
na “contingência”, enquanto 10,02% 
pretendem trabalhar na “contingência”, mas 
com a intenção de não produzir. Já 12,38% 
apontaram que a Assembleia é quem decide, 
mas não estão dispostos a participar das 
atividades de pressão contra os bancos.

Na questão sobre reajuste nos salários, 
40,42% acreditam que não será possível zerar 
as perdas este ano, estimadas em 3,05%, mas 
33% estão confiantes que isso será possível. 

Para 21,54%, a categoria 
vai conquistar aumento 
real em 2018, a exemplo 
do que ocorreu nos últimos 
anos.

De acordo com 38,84% 
das respostas na Consulta 
feita no Paraná, os 
Sindicatos devem atuar 
para garantir reajuste 
salarial e uma PLR 

(Participação nos Lucros e Resultados) maior. 
Para 34,51% dos bancários e bancárias a luta 
em defesa do emprego é essencial, enquanto 
25,49% estão preocupados com a saúde e as 
condições de trabalho.

Felipe de Albuquerque Pacheco, presidente 
do Sindicato, avalia que este resultado deve 
refletir a opinião da categoria nos demais 
Estados e afirma que de agora em diante 
caberá ao movimento sindical convocar todos 
para as atividades da Campanha deste ano 
para impedir retrocessos. “Teremos pela 
frente muitas dificuldades para negociar 
com os bancos, principalmente em relação 
à manutenção dos direitos. Para superar 
isso precisamos construir uma mobilização 
nacional muito forte e capaz de mudar esse 
cenário, levando em conta que mesmo nestes 
tempos de crise o setor financeiro está 
obtendo lucros cada vez mais altos”, salienta. Pág. 3Pág. 2



CAIXA BB/CAIXA

Atividade em Brasília denuncia 
Temer pela política de desmonte

Manifestação em Brasília denunciou o desmonte da Caixa e a farsa do discurso de Temer de 
que a privatização do banco público é necessária

Audiência no MPT discute 
descomissionamentos de caixas

BANCO DO BRASIL

Foi realizada no dia 10 de maio, 
em Brasília, a primeira Audiência de 
Conciliação no Ministério Público do 
Trabalho, em Brasília, entre entidades 
representativas do funcionalismo e o 
Banco do Brasil a respeito do corte de 
salários no processo de reestruturação. 
A denúncia foi apresentada pela 
Contraf-CUT para defender os direitos 
de cerca de 700 caixas que foram 
descomissionados no País.

Na Audiência, os representantes dos 
funcionários e funcionárias ratificaram 
o pedido feito em mesa de negociação 
de que os caixas devem ter o mesmo 
tratamento dos demais cargos, com a 
manutenção mínima de VCP (Verba de 
Caráter Pessoal) de quatro meses.

O banco se manteve intransigente 
quanto à VCP, que mantém a 
remuneração ou mesmo a gratificação 
de caixa para os descomissionados, 
mas se comprometeu em apresentar 
estudo sobre a realocação com 

Funcionários elegem 
representantes de base 
e delegados sindicais

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Manifestação realizada no dia 15 
de maio, em Brasília, denunciou 
o governo Michel Temer (MDB) 

pelo processo de desmonte que está 
sendo feito na Caixa Econômica Federal 
com a intenção de privatizar o banco 
e reduzir direitos dos empregados e 
empregadas. O protesto ocorreu em 
frente ao Estádio Mané Garrincha, onde 
foram reunidos mais de 6 mil gestores de 
todo o País, num evento de cunho político 
pago com dinheiro público.

Em Carta Aberta dirigida à direção da 
Caixa, a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) criticou essa postura do 
banco que surge ao mesmo tempo em 
que estão sendo reduzidas despesas 
com o quadro de pessoal e retirados 
direitos, impostos descomissionamentos, 
imposição de gastos do Saúde Caixa e 
diversos outros ataques. “Não podemos 
permitir que a Caixa se distancie das 
políticas sociais, pratique segregação de 
clientes, limitando o acesso de pessoas 
com menor poder aquisitivo às agências, 

agindo da mesma forma que os bancos 
privados. Esse não é o papel para o qual 
a Caixa foi criada”, ressalta Geraldo dos 
Santos, diretor da Fetec-CUT/PR.

Na Carta Aberta, a CEE também 
cobra a valorização dos empregados 
e empregadas, contratações para 

repor as vagas deixadas em aberto 
com os programas de desligamentos, 
negociações em torno do Programa 
Eficiência e respeito à população 
brasileira.

Funcionários e funcionárias do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal lotados na base territorial de 
Londrina estão elegendo esta semana 
os representantes sindicais de base e 
delegados sindicais para atuar junto 
ao Sindicato. No BB, serão escolhidos 
seis representantes sindicais de base 
para atuar junto aos colegas de todas 
as dependências. Neste processo 
serão eleitos os dois mais votados em 
Londrina; dois mais votados de Cambé, 
Rolândia, Jaguapitã, Porecatu, Alvorada 
do Sul, Bela Vista do Paraíso, Centenário 
do Sul, Florestópolis, Lupionópolis e 
Miraselva; e dois mais votados na região 
que compreende os municípios de 
Ibiporã, Jataizinho, Assaí, Uraí, Primeiro 
de Maio, Santa Cecília do Pavão, São 
Jerônimo da Serra, São Sebastião da 
Amoreira, Sertanópolis, Tamarana.

As eleições dos delegados sindicais 
da Caixa ocorrerão em todas as 
unidades em que houver candidatos e 
os eleitos representarão os colegas do 
seu local de trabalho.

A pauta de reivindicações foi aprovada por unanimidade na Assembleia 
dos financiários em Londrina

Em Assembleia realizada no dia 14 
de maio, financiários e financiárias de 
Londrina aprovaram, por unanimidade, a 
Minuta de Reivindicações da Campanha 
Nacional 2018, que foi definida 
durante a 3ª Conferência Nacional da 
categoria no início do mês, em São 
Paulo. A Minuta foi entregue no último 

dia15 para a Fenacrefi (Federação 
Interestadual das Instituições de 
Crédito, Financiamento e Investimento).

Na ocasião, a Contraf-CUT solicitou 
agilidade na definição do calendário 
de negociações. A Fenacrefi se 
comprometeu a apresentar uma 
proposta no dia 23/05.

Assembleia dos financiários em Londrina 
aprova Minuta de Reivindicações

priorização em locais próximos. Nova 
Audiência no MPT está agendada para o 
dia 12 de junho.

Vitória na Justiça garante 
gratificações

Julgamento feito na 5ª Vara do 
Trabalho de Macapá, com abrangência 
para todo o Brasil, garantiu aos 
funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil, que em novembro de 2017 
tinham cargo comissionado há no 
mínimo 10 anos, o direito à gratificação, 
ainda que tenham sido revertidos aos 
seus cargos anteriores. Na sentença, a 
Justiça reitera que, salvo a existência 
de justo motivo, tal gratificação já se 
incorporou à remuneração do bancário.

 Esta ação foi proposta pelo Sindicato 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
do Estado do Amapá e pode ser 
acessada com o número 0001296-
75.2017.5.08.0208. O BB ainda pode 
recorrer dessa decisão junto ao TRT.



Jornal Vida Bancária entra 
no 34º ano de circulação

COMUNICAÇÃO

Temer tenta cassar 
direitos adquiridos

Parecer do MT (Ministério do 
Trabalho), publicado na edição do dia 
15 de maio do Diário Oficial da União, 
afirma que, mesmo após a MP (Medida 
Provisória) 808/2017 ter caducado, 
a Lei 13.467/2017 tem aplicação 
imediata sobre todos os Contratos de 
Trabalho vigentes, incluindo àqueles 
iniciados antes da vigência da Lei. 

De acordo com a Anamatra 
(Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho), esse parecer 
“tem efeito vinculante, em tese, 
apenas para a Administração Pública 
Federal, na esfera do Poder Executivo, 
não influenciando, em nenhum 
aspecto, a atuação dos juízes do 
Trabalho”. Além disso, o STF (Supremo 
Tribunal Federal) e o TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) estão julgando 
ações que dizem respeito a outras 
inconstitucionalidades da reforma 
trabalhista.

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Nesta semana, o jornal Vida Bancária 
inicia seu 34º ano de circulação, 
levando semanalmente informações a 

respeito de assuntos de interesse da categoria 
a todos os locais de trabalho localizados na 
base territorial de Londrina. Lançado pela 
oposição à diretoria interventora que ficou à 
frente do Sindicato por 20 anos, o informativo 
tornou-se órgão oficial da entidade com a 
vitória, em maio de 1985, da chapa formada 
por bancários e bancárias que seguiam 
as diretrizes da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores).

Dos primeiros números, produzidos de 
forma artesanal e impresso em máquinas de 
mimeógrafos pelo ex-bancário e hoje jornalista 
José Adalberto Maschio, até os dias atuais, o 
jornal passou por diversos formatos, ganhou 
cores e hoje está consolidado como principal 
meio de comunicação com a categoria.

A partir de 1995, o Vida Bancária passou 
a circular também nas bases dos Sindicatos 
de Apucarana, Arapoti e de Cornélio Procópio, 
estreitando as relações entre as quatro 
entidades que passaram a formar a Regional 
de mesmo nome que integra a Fetec/PR.

“Comemoramos esta nova era do Vida 

com o início da gestão 2018/2021 do nosso 
Sindicato, planejando mudanças na linha 
editorial e no planejamento gráfico com 
o intuito de restabelecer os objetivos que 
levaram ao lançamento do jornal”, adianta Ana 
Claudia Ribeiro, secretária de Imprensa do 
Sindicato. Segundo Ana, uma das novidades 
é a volta da Coluna Ronda pelos Bancos, 
que trará notas a respeito das demandas 
específicas dos bancos na Região, abordando 
problemas nas condições de trabalho, assédio 
moral e denúncias sobre abusos cometidos 
por maus gestores.

A secretária de Imprensa do Sindicato 
lembra que além do jornal a comunicação 
com a categoria também é feita por meio 
do site www.vidabancaria.com.br, dos perfis 
nas Redes Sociais e de outros materiais 
específicos. "São canais com informações 
seguras e atualizadas constantemente para 
que os bancários e bancárias, assim como 
demais trabalhadores e trabalhadoras do 
ramo financeiro, tenham conhecimento dos 
seus direitos e acompanhem as atividades 
que são realizadas no dia a dia para denunciar 
abusos dos bancos e os avanços conseguidos 
pelo movimento sindical", completa.

Em julgamento 
realizado pela 3ª 
Turma do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), 
duas atendentes de 
telemarketing tiveram 
reconhecido o vínculo 
de emprego com o 
Itaú e o Santander. 
Os ministros consideraram a terceirização 
ilícita e determinaram aos bancos a 
proceder a equiparação da remuneração 
e outros benefícios concedidos aos da 
função de bancário.

Em ambos os processos, o trabalho 
era realizado as dependências das 
instituições financeiras.  Mesmo sem ter 
acesso ao saldo da conta corrente dos 
clientes, os ministros consideraram o fato 
de as atendentes prestarem informações 
sobre cartão de crédito, além de liberar 
limite e contratar crédito pessoal e, por 
isso, entenderam que as trabalhadoras 

“estavam inseridas 
no processo 
produtivo” das 
instituições 
financeiras e 
que a atividade 
desempenhada 
era “essencial ao 
funcionamento e à 

dinâmica empresarial do banco”.
Os bancos se valeram da nova 

legislação para obter vitórias nas 
instâncias inferiores, mas, no TST os 
ministros entenderam que não cabe 
aplicar as novas determinações da 
reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 
2017) - que ampliou as possibilidades 
de contratação e permite às empresas 
terceirizarem as suas atividades 
principais. Para eles, as novas regras não 
podem ser usadas porque os Contratos de 
Trabalho analisados se encerraram antes 
de a lei entrar em vigor.

A edição nº 1 do Vida Bancária

TST reconhece vínculo de emprego 
de terceirizadas do Santander e Itaú

"Em respeito ao princípio da segurança 
jurídica, assegurando-se estabilidade 
das relações já consolidadas", afirmou o 
ministro Maurício Godinho Delgado, relator 
do caso envolvendo o Itaú.  A mesma 
justificativa foi usada por ele, também 
como relator, no processo movido contra o 
Santander.

Para Dirceu Quinelato, diretor do 
Sindicato, esta decisão mostra que a 
reforma trabalhista é uma fraude imposta 
pelas empresas para reduzir despesas 
com pessoal. “Embora a terceirização 
irrestrita já tenha sido aprovada por 
outra lei, incluíram a mesma na reforma 
para reforçar essa tentativa de instituir 
a precarização do trabalho no País. 
Felizmente, diversos juízes não estão 
levando em conta a nova legislação por 
entenderem que a Constituição Federal 
precisa ser observada, bem como os 
tratados e convenções internacionais”, 
observa.

REFORMA TRABALHISTA
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Igualdade salarial entre homens e 
mulheres traria avanço na economia

BANCO MUNDIAL ApONTA

EXPEDIENTE

Cobranças por metas 
causam problemas a 
38,27% da categoria

FUTEBOL SUÍÇO

A Consulta aos bancários e 
bancárias para levantar as prioridades 
de luta para a Campanha Nacional 
Unificada 2018 revelou que 38,27% 
da categoria no Paraná sofrem com 
problemas psicológicos, resultantes 
das cobranças pelo cumprimento de 
metas. Essas pressões, cada vez mais 
constantes nos bancos, também gera 
insônia em 18,49% dos trabalhadores 
e trabalhadoras no setor e provoca 
problemas ortopédicos em 8,36% dos 
entrevistados.

Conforme o resultado da Consulta, 
9,66% responderam ter complicações 
familiares decorrentes das cobranças 
feitas pelos bancos, enquanto 
25,21% responderam que conseguem 
administrar bem isso.

Ainda em relação à saúde, 76,39% 
afirmaram que nunca tomaram 
remédios controlados para superar 
os problemas gerados pelas pressões 
por metas, mas outros 19,95% 
disseram que fazem uso desses 
medicamentos, revelando um alto 
índice de bancários e bancárias 
que estão sofrendo com distúrbios 
psicológicos resultantes dessa forma 
de organização do trabalho no setor 
financeiro.

Prioridade de luta
De acordo com Dulce Silveira, 

secretária de Saúde do Sindicato, a 
maioria dos atendimentos que tem 
sido feito é de pessoas com alguma 
complicação mental. “As LER/DORT 
ainda afetam muito a categoria, mas 
o número de bancários e bancárias 
com depressão, Síndrome do Pânico, 
insônia e outras complicações 
desse tipo tem aumentado de forma 
significativa.

Para conter isso vamos insistir nas 
negociações deste ano no debate 
com os bancos sobre a forma como 
são definidas as metas, bem como 
cobrar uma ação mais eficaz deles no 
combate ao assédio moral”, adianta. 

Dia 28/05 tem Reunião Arbitral 
no Sindicato com as equipes
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ESpAÇO pARA A SAÚDE

O Sindicato vai realizar no dia 28 de maio, a partir 
das 18h30, na Sede Administrativa, Reunião Arbitral 
com representantes das equipes que participarão 
do tradicional Torneio Bancário de Futebol Suíço. 
Segundo afirma Irineu Barrinuevo, diretor do Sindicato 
e responsável pelo certame, na ocasião será definido o 
formato da disputa, o Regulamento e sorteados os jogos.

"Podem participar do Torneio bancários filiados, 
seus dependentes e vigilantes dos bancos que sejam 
sindicalizados", explica. Para fazer inscrição da equipe e 
obter mais informações entre em contato com Irineu pelo 
telefone (43) 3372-8787.

Reunião com representantes das equipes vai definir o formato 
e o Regulamento do Torneio de Futebol Suíço 2018

A economia brasileira poderia 
melhorar caso fossem 
adotadas políticas para reduzir 

a diferença salarial entre homens 
e mulheres. É isto o que aponta o 
estudo "Mulheres, Empresas e o 
Direito 2018: Igualdade de Gênero e 
inclusão econômica", divulgado no dia 
14 pelo Banco Mundial, na sede da 
FGV (Fundação Getúlio Vargas), no Rio 
de Janeiro. De acordo com o estudo, 
isto levaria ao aumento de 3,3% no 
PIB (Produto Interno Bruto), índice 
que equivale a R$ 382 bilhões. O PIB 
é a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no País.

Foi levado em conta o impacto da 
legislação na inclusão econômica das 
mulheres e analisadas medidas para 
estimular reformas legislativas, bem 
como a adoção de políticas públicas 
que promovam maior igualdade de 
gênero.

Segundo o estudo, no Brasil, apesar 
dos avanços obtidos nos últimos 10 
anos, “ainda há leis que impedem a 
plena participação econômica das 
mulheres", mas foram destacados 
como pontos fortes o fato de não 
haver limitações à capacidade jurídica 
das mulheres, ou à liberdade de 
movimento, ou de direitos iguais à 
propriedade e herança que possam 
afetar sua inclusão econômica.

Por outro lado, o documento classifica 
como pontos fracos a legislação não 
prever licença parental, igualdade de 
remuneração para o trabalho masculino 
e feminino, trabalho dos pais em regime 
flexível, discriminação com base no 
gênero ou no estado civil para o acesso 
ao crédito. Tudo isso, segundo o relatório, 
“desfavorece o empreendedorismo 

feminino”.
Outra questão que chama atenção 

no estudo do Banco Mundial é a 
discriminação da mulher negra. 
Enquanto a renda média da mulher 
equivale a 75% da recebida pelo 
homem para atuar no mesmo cargo, no 
caso da mulher negra essa renda cai 
para 50%.


