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Assinatura do Pré-acordo é essencial para assegurar manutenção dos 
direitos após 31 de agosto

PRESSÃO TOTAL PARA 
GARANTIR AVANÇOS 
NA MESA DO DIA 12/07

resistir e vencer

Sindicatos realizam 
atividades em defesa
dos bancos públicos

LeiA MAis
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'Bom Dia' orienta clientes do 
Bradesco em Londrina sobre 
demora nas filas Pág. 3

Na quinta-feira (12/07), o Comando Nacional dos Bancários estará reunido com a 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), em São Paulo, para a segunda rodada de 
negociação da Campanha Unificada 2018. Como no primeiro encontro, ocorrido no dia 

28 de junho, os bancos não quiseram discutir a assinatura de um Pré-acordo para garantir a 
manutenção dos atuais direitos da categoria até que sejam encerradas as discussões em 
torno da Minuta de Reivindicações, toda pressão será feita para que haja uma mudança 

nessa postura.
Bancários e bancárias estarão sendo mobilizados em todo o País no dia 11 de julho, 

em defesa do Pré-acordo. “Precisamos fazer uma intensa pressão nesse dia de luta, 
utilizando, inclusive as Redes Sociais para dizer aos bancos que não abrimos mão 

de nossas conquistas e sabemos muito bem o valor do nosso trabalho”, 
orienta o presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco. Participe 

do Dia de Luta compartilhando os motes da Campanha 2018 
#TodosPelosDireitos e #AssinaFenaban.

Felipe lembra que sem o Pré-acordo, os Vales refeição, 
alimentação, Auxílio-creche/babá, Plano de Saúde e diversos 
outros direitos poderão deixar de existir após o dia 31 de agosto. 
Nos anos anteriores, este instrumento era assinado logo no início 
das negociações com a Fenaban, garantindo a prorrogação 
(ultratividade) da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da 

categoria bancária, mas com a nova legislação trabalhista esse 
procedimento foi extinto, sendo necessário assegurar a manutenção 

dos direitos em um novo acordo.
“Para não correr este risco todos devem abraçar esta luta!”



cAMpAnhA 2018

Sindicatos saem 
às ruas em defesa
dos bancos públicos

NOSSOS DIREITOS ESTÃO EM RISCO! 
Vamos lutar pela manutenção 
do Auxílio-creche/babá

Atividades do Sindicato de Londrina na Agência Ouro Verde, da Caixa, e no prédio central do Banco do Brasil
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Em Apucarana, a diretoria do Sindicato também buscou apoio da categoria e da população contra o desmonte do BB e da Caixa

Mobilização dos dirigentes do Sindicato de Cornélio Procópio no 
Dia Nacional de Luta em Defesa dos Bancos Públicos

Seguindo o calendário de mobilização da Campanha 
2018 definido pelo Comando Nacional dos Bancários, 
os Sindicatos do Vida Bancária organizaram atividades 

no dia 5 de julho em defesa das empresas públicas 
brasileiras. Foram realizadas manifestações nas principais 
agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal 
em Apucarana, Cornélio Procópio e em 
Londrina.

Os dirigentes dos Sindicatos 
distribuíram material informativo 
produzido pela Contraf-CUT que destaca 
a importância dos bancos públicos 
e o seu papel enquanto agentes do 
desenvolvimento econômico e social do 
País. “O Dia Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas foi um alerta não só 
aos funcionários do BB e da Caixa, mas 
também a toda a população para se 
engajar nesta luta contra o desmonte e 
entrega do patrimônio público a grupos 
privados nacionais e internacionais, 
como vem fazendo Michel Temer”, 
explica Elizeu Marcos Galvão, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio.

Elizeu afirma que nesse processo estão 
em risco programas essenciais para as 
camadas mais carentes do País, como, 
por exemplo, o Minha Casa, Minha Vida; 
Fies (Fundo de Financiamento Estudantil); 
e o Bolsa Família, além do financiamento 
à produção e à geração de empregos. 
“Todos devem se conscientizar de que 
o Brasil precisa dos bancos e demais 
empresas públicas, que foram criados 
para atuar em prol do bem da população e 
não somente para gerar lucros, como quer 
esse governo que está a serviço de grupos 
de especuladores”, ressalta.

O Auxílio-creche/babá, previsto na cláusula 17ª da Convenção 
Coletiva de Trabalho é um dos importantes direitos da categoria 
bancária que correm o risco de não ser renovados pelos bancos após 
o dia 31 de agosto de 2018. Conquista da Campanha de 1981, este 
Auxílio assegura o reembolso aos bancários e bancárias de parte dos 
gastos com creche ou babá dos seus filhos menores de idade.

Com a unidade e luta da categoria em conjunto com o Sindicato 
vamos defender os direitos e ampliar as conquistas!



'Bom Dia' do Sindicato de Londrina orientou clientes a exigir do Bradesco atendimento 
adequado com mais funcionários para reduzir tempo de espera nas filas 

Sindicato de Londrina orienta 
clientes a cobrar seus direitos

BrADescO

Eleitos novos representantes de base 
do BB e delegados sindicais da Caixa

ApUcArAnA

Os novos representantes sindicais de 
base do Banco do Brasil e delegados 
sindicais da Caixa Econômica Federal 
que atuarão junto ao Sindicato de 
Apucarana foram eleitos nos dias 27 e 
29 de junho e tomaram posse no último 
dia 7 para o mandato de um ano. No BB, 
os dois representantes de base eleitos 
atuarão junto aos colegas de todas as 
unidades da Região, enquanto na Caixa 
duas agências elegeram seus delegados 
sindicais. Veja ao lado relação dos 
eleitos.

Base de Arapoti ganha novos 
credenciamentos no Saúde Bradesco

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

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

Pressões por metas no Bradesco passam 
até por cima da jornada de trabalho

Sem qualquer tipo de 
cerimônia ou mesmo 
respeito com os 
funcionários e 
funcionárias, a 
Gerência Regional 
do Bradesco na 
base de Londrina e 
alguns gerentes estão 
pegando pesado na 
prática do assédio 
moral para cobrar metas 
cada vez mais abusivas. 
Denúncias encaminhadas 
ao Sindicato revelam que 
as pressões são feitas 
diariamente por meio de 
áudio conferência e em 
reuniões nas agências, 
às vezes fora do horário 
de trabalho. Até mesmo 
quem já registrou o ponto de 

saída é obrigado a participar, 
porque o que interessa 

para o banco é 
elevar ainda mais 

o lucro exorbitante! 
Em decorrência 
disso, o Sindicato tem 
constatado o aumento 

de afastamentos de 
bancários e bancárias do 

Bradesco para tratamento 
de distúrbios psicológicos. 
Para impedir que o número 
de adoecimentos cresça 
mais ainda, a diretoria do 
Sindicato de Londrina vai 
realizar ações necessárias 
para combater esses 
abusos de maus gestores e 

cobrar providências do banco 
com o objetivo de garantir um 

ambiente de trabalho adequado.

Dirigentes do Sindicato de Londrina 
realizaram atividade no dia 5 de 
julho no Bradesco, dirigida aos 

clientes e usuários, que foram saudados 
na agência Willie Davids com um “Bom 
Dia” diferente. Eles receberam uma 
Edição Especial do Jornal do Cliente 
com informações sobre como dirigir 
reclamações e os canais disponíveis 
para exigir o cumprimento da Lei que 
estabelece o tempo de espera nas filas 
dos bancos.

 Atividade foi uma resposta à farsa 
que o banco vem promovendo todos os 
dias ao colocar bancários e bancárias na 
entrada das agências para dar “bom dia” 
às pessoas, como forma de prepará-las 
para a longa espera pelo atendimento 
que terão de enfrentar. “Ao invés de 
contratar funcionários para repor as vagas 

que ficaram abertas com o plano de 
demissões voluntárias, o banco coloca 
todo pessoal da agência para fazer essa 
recepção na tentativa de dar a impressão 
de que tem funcionários suficientes para 
executar os serviços. Depois as pessoas 
são obrigadas a aguardar mais tempo do 
que estabelece a legislação”, denuncia 
Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de 
Londrina e representante do Vida Bancária 
na COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) do Bradesco.

De acordo com Valdecir, já houve casos 
em que clientes reclamaram por ter ficado 
cerca de duas horas esperando pelo 
atendimento no Bradesco e esse é um 
problema que está sendo constatado em 
todas as agências do Paraná.

O Sindicato de Arapoti firmou novos 
convênios médicos para funcionários 
e funcionárias do Bradesco que estão 
lotados nas agências de sua base 
territorial, ampliando o atendimento na 
área de saúde. Em Arapoti, o doutor José 
Carlos de Oliveira, clínico geral, agora 
está credenciado no Saúde Bradesco 
e à disposição dos bancários e seus 
dependentes. O outro convênio é com o 
Laboratório São Lucas, de Joaquim Távora, 
especializado em análises clínicas. 

“Com estes novos credenciamentos 
ampliamos o leque de profissionais e 
clínicas credenciados ao Saúde Bradesco 
em nossa base territorial, dando maior 
tranquilidade aos bancários e seus 
dependentes que necessitarem de 
atendimento médico”, comemora Carlos 
Roberto de Freitas presidente do Sindicato 
de Arapoti.

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

BANCO DO BRASIL
Representante sindical de base -  Efetivos 
ronaldo de souza Durães são João do ivaí
Fernando novello porto Arapongas
Suplente
Augusto césar B. dos santos são pedro do ivaí

CAIXA
Delegado sindical Unidade
João Gilberto p. de Andrade ivaiporã
Douglas dos santos carreira Arapongas

Sindicato de Cornélio abre inscrições para candidatos
O Sindicato de Cornélio Procópio 

estará recebendo entre os dias 10 e 
17 de julho inscrições dos funcionários 
e funcionárias do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal que 
pretendem atuar, respectivamente, 
como representantes sindicais de 
base e delegados sindicais. A votação 

será realizada nos dias 19 e 20 de 
julho nas unidades da Caixa onde 
houver candidatos e em todas 
as unidades do BB, que elegerão 
representantes para toda a base de 
Cornélio Procópio.



EXPEDIENTE
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Sindicato participa de Congresso 
para definir ações contra a crise

Temer entrega 'filé' 
do saneamento a 
empresas privadas
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Dirigentes do 
Sindicato de 
Apucarana 
participaram do 
Congresso do 
Povo para definir 
estratégias de 
ações contra a 
crise do País

Aproveitando o desvio das atenções do País 
para o jogo da Seleção Brasileira com a Bélgica, 
pela Copa do Mundo de Futebol da Rússia, Michel 
Temer (MDB) enviou ao Congresso Nacional 
uma Medida Provisória que facilita ainda mais 
a entrada de empresas privadas no setor de 
saneamento ambiental, que atualmente está 
sob controle dos Estados. Apesar de a legislação, 
alterada por Temer logo após assumir o controle 
do País, já prever a participação do capital privado 
na área, por meio de PPPs (Parceiras Público 
Privadas), Temer agora quer passar o “filé” destes 
serviços em cidades de grande e médio porte, 
deixando para os governos estaduais o “osso 
duro”.

Com isso, o governo federal vai acabar com 
o mecanismo de ‘subsídio cruzado’, no qual as 
cidades rentáveis para as empresas contribuem 
para as que apresentam déficits na arrecadação. 
É a mesma coisa que o Itaú, Bradesco e outros 
bancos fazem ao fechar suas agências em 
pequenos municípios, sem se preocupar com a 
população

Sindicatos dos Bancários de Cornélio Procópio e Região

EDITAL DE 2ª. E 3ª. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cornélio Procópio, com sede na Av. 
XV de Novembro, 315 – primeiro pavimento, CEP 86300-000, na cidade de Cornélio Procópio- Pr., 
inscrito no CNPJ sob nº 77.421.360/0001-91, reconhecido em 19 de maio de 1975 e com registro 
sindical ativo, por seu Presidente, no uso de suas atribuições Estatutárias, considerando que não 
houve quorum na primeira assembléia geral específica para alteração do estatuto, CONVOCA 
novamente a todos integrantes da categoria profissional dos trabalhadores em estabelecimentos 
bancários, empregados de empresas coligadas ou contratadas, cujo desempenho profissional 
contribua de forma direta ou indireta para a consecução e desenvolvimento da atividade econômica 
preponderante da Empresa principal (representação prevista nos arts. 1º. e 3º. do Estatuto vigente), 
nos Municípios de Cornélio Procópio; Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Bandeirantes, Cambará, 
Congonhinhas; Itambaracá, Jacarezinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Ribeirão do 
Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antonio do Paraíso, Sertaneja, bem como no Município 
de Santo Antonio da Platina, todos no Estado do Paraná, associados ou não ao sindicato para, nos 
termos dos quóruns previstos nos parágrafos primeiro e segundos do art. 134 do Estatuto e em 
atenção as Portarias Ministeriais n. 326/2013 e n. 592/16 do MTE, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL ESPECÍFICA - ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA a serem realizadas, respectivamente, em segunda 
convocação no dia 10 de julho de 2018, às 19h00, com o quórum de 30% dos associados quites 
com a mensalidade e em caso de não atendimento a esse quórum ficam convocados para terceira 
e última convocação no dia 17 de julho de 2018, às 18h30 com o quórum de maioria simples de 
associados presentes, para comparecerem na sede do sindicato, localizado Av. 15 de Novembro, 
315 – primeiro pavimento, Cornélio Procópio – Pr., com a seguinte pauta:
I – Leitura da proposta de alteração para inclusão na base territorial do Sindicato, o Município 
de Santo Antonio da Platina e demais artigos necessários à adequação no atual estatuto – 
apresentada pela Diretoria Executiva e debatida em primeira convocatória assemblear;
II – apresentação de alterações pela Assembleia;
III - Alteração do Estatuto Social - deliberação sobre a proposta de modificação estatutária, 
ampliação de base e sobre as alterações propostas em assembléia;

Cornélio Procópio, 13 de junho de 2.018.
Elizeu Marcos Galvão

Presidente

ApUcArAnA

O Sindicato de Apucarana participou no 
dia 30 de junho do Congresso do Povo, 
evento organizado por entidades do 

movimento sindical e popular que atuam na 
Região com o objetivo de discutir e definir 
ações para levar a sociedade brasileira 
a superar a crise. Segundo José Roberto 
Brasileiro, presidente do Sindicato de 
Apucarana, a Classe Trabalhadora e demais 
setores produtivos precisam buscar estratégias 
no sentido de romper com a política de 
retrocesso implantada pelo governo Michel 
Temer (MDB), que privilegia somente a elite 
e grandes grupos econômicos. “Precisamos 
sensibilizar a população a respeito dos 
rumos que o Brasil está tomando e construir 
um movimento de reação, a começar pelas 
eleições deste ano. Temos que eleger pessoas 
que irão nos representar de verdade nas 
esferas de decisão para recuperar o tempo 
perdido”, avalia Brasileiro.

retrOcessO

O congelamento do orçamento das 
despesas públicas por 20 anos, por 
meio da PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) 95, imposta pelo 
governo Michel Temer (MDB) já está 
fazendo efeitos no País. O setor 
de saúde é um dos mais afetados 
pelo corte de recursos destinados à 
contratação de pessoal e à cobertura 
dos insumos, como seringas, vacinas e 
medicamentos destinados à população 
carente.

Não é por acaso que nos últimos 
dias surgiram registros de poliomielite 
em mais de 300 municípios brasileiros 
e de sarampo no Norte do País. Mesmo 
não havendo a falta de vacinas, a 
demora no atendimento tem levado 
pais e mães a não terem acesso aos 
serviços de imunização de seus filhos 
por não conseguirem esperar longas 
horas nas filas das UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde).

Por conta disso, a cada ano cai 
o número de crianças vacinadas na 
rede pública de saúde, ampliando o 
risco de que doenças até então tidas 
como erradicadas voltem a surgir, 
ocasionando mortes que poderiam 
ser evitadas se fossem adotadas as 
políticas vigentes anteriormente.

Sucateamento do SUS
Segundo estimativas feitas pelo 

Ministério da Saúde, o orçamento 
destinado para as ações de atenção 
básica é da ordem de R$ 20 bilhões 
por ano, quando deveria ser, no 
mínimo, o dobro. Esse recurso deve 
atender 200 milhões de pessoas, o 
que dará um valor per capita anual ao 
redor de R$ 24,00, insuficiente para 
cobrir a demanda.

Com isto, o SUS (Sistema Único 
de Saúde) não consegue atingir seus 
objetivos, deixando a população 
desassistida e abre margem para o 
crescimento da procura por planos de 
saúde privados, satisfazendo assim 
aos interesses do grupo que apoia o 
governo Michel Temer e sua política de 
abandonar as políticas públicas.

Falta de recursos 
no SUS traz de volta 
doenças erradicadas

espAÇO pArA A sAÚDe


