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TRT reconhece legitimidade do 
Sindicato em defender direitos 
dos funcionários do BB

Comando Nacional cobrou respeito à mesa de 
negociação e manutenção dos direitos da categoria

Bancos prometem 
proposta global 
até 1º de agosto

LEIA MAIS
Ação do Sindicato leva Procon 
a lacrar prédio central 
do Bradesco em LondrinaPág. 2 Pág. 3

CAMPANHA 2018

Durante a rodada de 
negociação realizada no dia 
12 de julho, em São Paulo, 

os representantes dos bancos 
assumiram o compromisso de 
apresentar ao Comando Nacional 
dos Bancários uma proposta global 
sobre a Minuta de Reivindicações 
da categoria no dia 1º de agosto. 
Na ocasião, a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos), não 
concordou em assinar o Pré-acordo 
garantindo a ultratividade dos 
direitos previstos na atual CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho), 
mas aceitaram o calendário 
de negociações proposto pelos 
dirigentes sindicais.

A próxima rodada está agendada 
para o dia 19 de julho, quando 
serão abordadas questões sobre 
saúde e condições de trabalho. No 
dia 25/07 o tema será emprego e 
no dia 1º de agosto serão discutidas 
as cláusulas econômicas. O 
Comando Nacional dos Bancários 
cobrou respeito à mesa unificada 
de negociações e ao diálogo para 

que a CCT seja definida por meio 
do debate, preservando todas as 
conquistas da categoria.

“Cabe a nós agora somar 
forças para pressionar os bancos 
a honrar esse compromisso e 
a se portar nas negociações 
com seriedade, pois sabemos 
que nossas reivindicações são 
plenamente possíveis de serem 
atendidas pelo setor que obtém 
lucros cada vez mais altos”, 
argumenta o presidente do 
Sindicato, Felipe Pacheco.

Felipe salienta que o 
engajamento da categoria na 
Campanha 2018 é fundamental 
para assegurar a manutenção 
dos direitos e agregar novas 
conquistas. “Vamos usar as 
Redes Sociais para ampliar 
a mobilização. Nosso lema é 
resistir e vencer”, ressalta.

Leia na pág. 2 informações 
sobre as negociações 
específicas com o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica 
Federal.



Funcionários discutem ações em defesa da Cassi
Integrantes da CEBB 

(Comissão de Empresa 
dos Funcionários do 
Banco do Brasil) se 
reuniram no dia 11 de 
julho, em São Paulo, 
com representantes 
de base para discutir 
a Campanha específica de 2018 e as 
mudanças que estão sendo impostas à 
Cassi (caixa de assistência) pelo governo 
Michel Temer (MDB). Foram feitos informes 
sobre as negociações, com destaque para a 
rejeição do banco em assinar o Pré-acordo 
para garantir os direitos dos funcionários e 
funcionárias.

Laurito Porto de Lira, secretário de 
Finanças do Sindicato, participou desta 
reunião e afirma que o principal ponto 
debatido foi a posição do banco de não 
negociar junto com os outros temas da 
Campanha Salarial a situação da Cassi. 
“Diante dessa postura, os representantes de 
base de São Paulo iniciaram debate visando 
a construção de uma proposta para a caixa 
de assistência a ser entregue ao BB, que 

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Definido o calendário de 
reuniões sobre Acordo Aditivo

Dia 20/07 tem nova rodada 
de negociação específica

CAIXA
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BANCO DO BRASIL

JUNTOS, 
SOMOS 
MAIS. 
FILIE-SE!

Na Campanha 
Nacional 
Unificada 
2018 uma das 
prioridades 
da categoria 
bancária é assegurar a manutenção dos atuais direitos constantes na 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), que correm o risco de não serem 
renovados pelos bancos. Para impedir que isso ocorra, todos devem estar 
mobilizados em torno das atividades promovidas pelo Sindicato. Nesta luta, a 
sindicalização também é muito importante, já que só conquistaremos avanços 
nas negociações se tivermos uma forte organização. Vale lembrar que uma 
decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que as conquistas 
obtidas pelo Sindicato sejam pagas pelas empresas somente para quem é 
sindicalizado. Entre nesta luta! Filie-se.

A direção da Caixa Econômica Federal 
seguiu a mesma postura adotada pela 
Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos) na Campanha Nacional 2018, 
se recusando, a assinar o Pré-acordo 
que garantiria a validade do ACT (Acordo 
Coletivo de Trabalho) para assegurar 
a manutenção dos atuais direitos 
(ultratividade) até que sejam encerradas 
as negociações deste ano. Na rodada, 
realizada no dia 13 de julho, em São 
Paulo, representantes dos empregados 
conseguiram definir um calendário de 
negociações específicas.

O próximo encontro será no dia 20, 
com o tema saúde, condições de trabalho, 
Caixa 100% Pública e nenhum direito 
a menos. No dia 26 serão abordadas 
questões relacionadas ao Saúde Caixa e à 
Funcef, a previdência complementar dos 
empregados.

contempla os princípios contidos 
na pauta de reivindicações para 
garantir o respeito aos direitos 
conquistados e, principalmente, 
que não onera apenas os 
associados e associados”, 
relata. 

Segundo Laurito, a proposta 
do banco representa a perda de R$ 23 
milhões de reais, que ficariam a cargo do 
BB, conforme estabelece o Memorando de 
Intenções de 2015 da Cassi, transferindo 
a responsabilidade de pagar o déficit 
somente para os associados, além de 
excluir os aposentados e onerar todos com 
o pagamento por dependentes e quebra a 
solidariedade do plano.

“No entendimento de todos os presentes 
na reunião, o banco está correndo para 
implantar a Resolução nº 23 da CGPAR, 
a qual dá um prazo de 48 meses para a 
adequação dos planos de autogestão das 
estatais. Essa é mais uma ação de retirada de 
direitos de um governo provisório que terá fim 
daqui a poucos meses, assim como a gestão 
Caffarelli no BB”, aponta.

Na segunda rodada de negociação 
específica entre a CEBB (Comissão 
de Empresa) e o Banco do Brasil, 

realizada no dia 13 de julho, em São 
Paulo, os representantes da instituição 
financeira seguiram a mesma postura da 
Fenaban, não aceitando assinar um Pré-
acordo para garantir a manutenção dos 
direitos dos funcionários e funcionárias 
até que seja assinado um novo Acordo 
Coletivo Aditivo à CCT (Convenção Coletiva 
Nacional). Apesar disso, o banco disse 
estar disposto a negociar o Acordo até o 
dia 31 de agosto e garantiu que todos os 
esforços serão feitos para que isso ocorra.

Na reunião foi estabelecido um 
calendário de negociações para discutir 
a pauta específica dos funcionários com 
rodadas nas seguintes datas: dia 23 
de julho, com discussão sobre saúde e 
condições de trabalho; 26 de julho, para 
debater emprego, cláusulas de relações 
sindicais e sociais; e dia 3 de agosto, 
para tratar das cláusulas econômicas. O 
banco afirmou que o Acordo terá a mesma 
abrangência do instrumento anterior, 
contemplando assim todos os funcionários.

A 7ª turma do TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho), da 9ª Região, de Porto Alegre, 
reconheceu, por unanimidade, a legitimidade do 
Sindicato para propor ação coletiva requerendo 
a manutenção e a incorporação ao salário da 
Gratificação de Função para os funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil de Rolândia 
com 10 anos ou mais no exercício de função 
comissionada.

Na ação ajuizada pelo Sindicato junto à 
Vara do Trabalho de Rolândia, o juiz extinguiu 
o processo sem que fosse julgado o mérito 
do pleito por considerar que a entidade não 
tinha legitimidade para atuar na substituição 
processual a favor dos bancários. De acordo com 
o presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco, foi apresentado recurso contra essa 
decisão, que agora foi deferido pelo TRT. “Temos 
plena consciência do papel do Sindicato enquanto 
legítimo representante dos bancários e bancárias 
de nossa base, seja na luta em defesa dos direitos 
perante aos bancos ou à Justiça do Trabalho”, 
ressalta. O relator da ação no TRT, juiz Luiz Alves, se 
posicionou a respeito do caso da seguinte forma: 
“Com todo respeito ao entendimento singular, 
mas a pretensão tem origem comum, abrangendo 
todos os empregados que percebem gratificação 
de função há 10 anos ou mais, estando evidente 
a natureza de direitos individuais homogêneos, a 
autorizar a substituição processual como posta. 
[...]”. Agora, a ação que busca o cumprimento 
deste direito pelo BB retorna à Vara do Trabalho de 
Rolândia.

Rolândia: Sindicato 
ganha recurso no TRT 
sobre a Gratificação 
de Função

Nesta primeira rodada, a CEE 
(Comissão Executiva dos Empregados) 
apresentou as reivindicações específicas 
dos empregados e empregadas em 
relação à saúde e condições de trabalho. 
Na oportunidade foi cobrado o fim 
dos descomissionamentos e a criação 
de unidades estaduais de Saúde do 
Trabalhador por Gipes ou Repes. O 
banco alegou que em cada Estado existe 
pelo menos uma pessoa responsável 
pelo tema, mas os dirigentes sindicais 
rebateram essa afirmação, dizendo que 
isso é insuficiente. No final da reunião 
a CEE apresentou ofício cobrando 
mais transparência no Saúde Caixa, 
com a disponibilização de dados que 
permitam as entidades entenderem mais 
profundamente o Plano de Saúde.



Demora no atendimento leva Procon 
a lacrar agências em Londrina

SANTANDERBRADESCO

Diretores do Sindicato orientaram clientes  
do Bradesco a buscar seus direitos pela 
demora no atendimento. Na foto ao lado o 
lacre do Procon

Leia mais informações no endereço 
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Associados da 
Cabesp aprovam 
reforma estatutária

Por maioria ampla dos votos dos 
associados e associadas da Cabesp 
(caixa de assistência médica dos 
funcionários do Santander/Banespa) 
a alteração do Estatuto da entidade foi 
aprovada no Plebiscito encerrado no dia 
10 de julho. Com isso, além de algumas 
adequações de redação no Estatuto 
atual, foi aceita a proposta de aumento 
escalonado da contribuição mensal 
de modo igual para os associados e 
para o Santander, visando garantir a 
perenidade do atendimento de saúde da 
Cabesp. A proposta construída com muito 
diálogo e negociação entre as entidades 
de representação (Afubesp, Afabesp, 
Abesprev e Sindicatos) e o Santander 
durante meses. Quando se chegou a 
um denominador comum, os termos da 
proposta foram apresentados e debatidos 
entre os colegas em reuniões em todo 
o País. As dúvidas foram esclarecidas 
ao máximo possível nos encontros, nas 
publicações, redes sociais, entre outros 
meios para assegurar a aprovação do 
novo Estatuto.

De acordo com a apuração do 
Plebiscito, foram registrados 9.746 votos 
“sim” (76,9%) e 2.927 (23,1%) votos 
“não” durante os dez dias de plebiscito, 
totalizando 12.673 votos.

Como não foi alcançado o quórum 
exigido para a Assembleia Geral 
Extraordinária que discutiu a reforma 
estatutária, realizada no último dia 30/06, 
foi instalado imediatamente o Plebiscito 
para que os associados e associadas se 
posicionassem a respeito das alterações.

Encontro da Fetec-CUT/PR organiza 
lutas dos bancários aposentados

Acionado pelo grande número 
de reclamações de clientes 
insatisfeitos com a demora 

no atendimento nas agências do 
Bradesco em Londrina, o Procon 
(Núcleo Municipal de Defesa do 
Consumidor) lacrou o prédio central 
do banco no dia 11 de julho, onde 
funcionam três agências e a Gerência 
Regional. No lacre, fixado na entrada 
do estabelecimento, o Procon informa 
que a medida foi tomada para coibir 
o “Crime de Desobediência”, previsto 
no Artigo 330 do Código Penal, e 
estabeleceu três dias para que as 
irregularidades sejam resolvidas.

Valdecir Cenali, diretor do Sindicato 
e representante do Vida Bancária 
na COE (Comissão de Organização 
dos Empregados), afirma que esse 
enquadramento do Bradesco feito 
pelo Procon resultou das atividades 
realizadas nos últimos dias para 
orientar clientes e usuários a 
procurarem seus direitos junto aos 
canais disponibilizados pelo banco 
para receber reclamações e aos 
órgão responsáveis pela defesa do 
consumidor.

“Essa demora é decorrente do 
número exagerado de demissões 
feitas pelo banco nos últimos tempos, 
comprometendo o atendimento ao 
público, além de gerar sobrecarga de 
serviços para os bancários e bancárias. 
Não é raro ver pessoas esperando 
por duas horas para serem atendidas 

no Bradesco”, afirma. Valdecir lembra 
que a falta de pessoal é um grave 
problema enfrentado pelos funcionários 
e a população, mas que vem sendo 
negligenciado pelo banco por estar 
preocupado somente com o corte de 
gastos para ampliar ainda mais os 
lucros. 

Encontro realizado pela Fetec-CUT/PR buscar a organização dos bancários 
aposentados no Estado

A Fetec (Federação Estadual dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
do Paraná) realizou no dia 10 de 
julho, no Centro Cultural do Sindicato 
de Curitiba, o primeiro Encontro dos 
Bancários Aposentados. O objetivo do 
evento foi debater as demandas deste 
segmento da categoria e fortalecer a 
organização das lutas para garantir a 
manutenção dos direitos.

Os participantes do Encontro 
ouviram a palestra “Longevidade e 
Políticas Públicas”, com a professora 
doutora Denise Costa Ceroni, docente 

da Faculdade de Pedagogia UNIRITTER 
(Laureate International Universities) de 
Porto Alegre, que falou da necessidade 
de cobrar das autoridades maior 
atenção à população da terceira idade

Pelo Sindicato participaram do 
Encontro o diretor Irineu Barrinuevo e 
os bancários aposentados Paulo Lima, 
Rosilene Aparecida Ferreira e Ana 
Sadami Cobo. “Para colocar em prática 
as ações levantadas no Encontro foi 
decidido criar uma Comissão Estadual 
dos Bancários Aposentados do 
Paraná”, relata Irineu.
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Plenária da CUT em Porto Alegre define 
estratégias de luta da Classe Trabalhadora

NENHUM DIREITO A MENOS

EXPEDIENTE

Relator do 'Pacote do Veneno' é 
empresário do setor de agrotóxicos

O Sindicato está convidando os 
representantes das equipes para a 
Reunião Arbitral a ser realizada na 
sexta-feira (20/07), às 18h00, na Sede 
Administrativa, para sortear as equipes 
e os jogos do Campeonato Bancário de 
Futebol Suíço 2018. O Regulamento e o 
formato de disputa foram definidos na 
reunião anterior.
Poderão participar do certame bancários 
filiados ao Sindicato de Londrina, seus 
dependentes, trabalhadores terceirizados 
dos bancos e vigilantes bancários. A 
novidade deste ano é a exigência de 
que a equipe deverá ter no mínimo dois 
atletas com idade acima de 40 anos 
em campo.  “Essa medida é uma forma 
de possibilitar que os bancários mais 
experientes possam participar também”, 
argumenta Irineu Barrinuevo, diretor do 
Sindicato e coordenador da competição.
As inscrições das equipes e dos jogadores 
devem ser feitas com Irineu pelo telefone 
(43) 3372-8787.
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NISHIMORI

Dia 20/07 tem
Arbitral do 
Campeonato de 
Futebol Suíço

Uma das empresas do deputado paranaense, a Mariagro, bateu meta de venda de agrotóxicos 
produzidos pela multinacional Syngenta
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A delegação da categoria bancária no Paraná presente na Plenária da CUT para a Região 
Sul do País
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O deputado paranaense Luiz Nishimori 
(PR) é relator do projeto de lei, chamado 
“Pacote do Veneno”, que flexibiliza regras 
para a liberação de agrotóxicos e tramita 
na Câmara em regime de urgência, 
segundo informou o site Congresso em 
Foco, está por trás de duas empresas 
que comercializam produtos agrícolas. 
A Mariagro Agricultura e a Nishimori 
Agricultura, sediadas em Marialva, no 
Noroeste do Paraná vendem sementes, 
fertilizantes e "defensivos fitossanitários" 
(que é o nome usado no “Pacote do 
Veneno” para amenizar o peso negativo 
do termo "agrotóxicos").

Os dois empreendimentos estão em 
nome de familiares de Nishimori (da 

Com a participação de 
cerca de 500 pessoas, 
representando diversas 

categorias profissionais, foi 
realizada no dia 12 de julho, em 
Porto Alegre, uma Plenária da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) 
para Região Sul do Brasil. O 
evento ocorreu na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul 
e após uma análise da conjuntura 
política e econômica do País 
foram definidas ações, bem como 
estratégias para barrar a política 
de retrocesso que está sendo 
encaminhada pelo governo Michel 
Temer (MDB).

Outro ponto abordado durante 
a Plenária da CUT foi a união de 
esforços das categorias com data 
base neste segundo semestre, 
como bancários, metalúrgicos, 
pessoal da alimentação e 
da saúde, dentre outras. 
“Precisamos combater esse brutal 
desmonte que nosso País está 

sofrendo e ao mesmo tempo lutar 
contra a aplicação da legislação 
trabalhista que veio para retirar 
direitos e favorecer os patrões, 

responsáveis pela chegada de 
Temer ao poder”, ressalta Geraldo 
Fausto dos Santos, diretor da 
Fetec-CUT/PR.

mãe, esposa e dos filhos), de modo a não 
serem vinculados diretamente a ele. A 
Mariagro Agricultura chegou a vender um 
volume tão grande de agrotóxicos que 
bateu a meta estipulada pela Syngenta, 
multinacional que fabrica defensivos.
Ambas as empresas constam em 
relatório produzido pela Anapar (Agência 
de Defesa Agropecuária do Paraná), de 
2014, que listou estabelecimentos que se 
inscreveram para receber permissão para 
o comércio de agrotóxicos. Naquele ano, 
Nishimori já era deputado e membro da 
bancada ruralista em Brasília.


