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Valor restituído corresponde aos 
70% que caberiam à entidade nesta 
taxa que está prevista na Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2020

contribuição negocial

Honrando mais uma vez os 
compromissos assumidos perante 
a categoria, a Diretoria do Sindicato 

devolveu aos bancários e bancárias filiados 
mais de R$ 200 mil referentes ao desconto 
que foi efetuado nos salários de setembro 
de 2018, a título da Contribuição Negocial. 

Essa taxa está prevista na CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2018/2020, 
correspondendo a 1,5% do salário e a 
1,5% da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados).

Ao Sindicato caberia 70% do valor dos 
descontos e os demais 30% são destinados 
à Contraf (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Ramo Financeiro) e à Fetec 
(Federação Estadual dos Trabalhadores em 
Empresas de Crédito do Paraná), entidades 
que são responsáveis pelo custeio das 

assessorias que dão suporte técnico ao 
Comando Nacional dos Bancários e às 
COEs (Comissões de Organização dos 
Empregados) específicas de cada banco.

“Esta é uma forma de valorizar os 
associados, que conscientes das diversas 
lutas da categoria se sindicalizaram 
voluntariamente e com as mensalidades 
financiam a manutenção das atividades 
realizadas para defender e ampliar direitos 
gerais e específicos”, explica o presidente 
do Sindicato, Felipe Pacheco.

Sindicato devolve mais 
de R$ 200 mil aos associados
Sindicato devolve mais 
de R$ 200 mil aos associados
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alMoço SoliDÁrio

Falta de pessoal agrava problemas 
no atendimento em Londrina

caiXa

O Sindicato está apoiando a 5ª 
Costelada Fogo de Chão, que será 
realizada no dia 27 de janeiro no CTG 
(Centro de Tradições Gaúchas) Rincão 
Sulino, em Londrina. O evento é uma 
promoção do Hospital do Câncer e a renda 
será utilizada no custeio de despesas com 
o tratamento dos pacientes.

Geraldo Fausto dos Santos (Ceará), 
diretor da Fetec (Federação Estadual dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito 
do Paraná), afirma que cerca de 50 

Vote Débora Fonseca no segundo turno da eleição do Caref
banco Do braSil

Participe da 5ª Costelada Fogo de Chão 
em prol do Hospital do Câncer

mil pessoas procuram a instituição em 
busca da cura do câncer. “São muitos os 
pacientes, não só da Região de Londrina, 
mas também de várias cidades do Paraná, 
do Brasil e até do exterior”, explica.

O almoço será servido das 12h00 às 
14h00 e além da costela de vai ter arroz, 
frango, carne de porco e linguiça.

O CTG Rincão Sulino está localizado no 
quilômetro 3,5 da Rodovia Mábio Gonçalves 
Palhano, na Aviação Velha, Zona Sul de 
Londrina, próximo ao Centro de Eventos.

Com 11.178 votos, Débora 
Fonseca passou para o segundo turno 
da eleição do Caref (Conselheiro 
de Administração Representante 
dos Funcionários), tendo como 
meta buscar a valorização e 
reconhecimento do funcionalismo do 
Banco do Brasil. A votação ocorrerá 
entre os dias 25 e 31 de janeiro por 
meio do Sisbb e vencerá um dos dois 
candidatos que chegaram a esta 

etapa do pleito.
O diretor do Sindicato, Laurito 

Lira Filho, afirma que diante da 
atual conjuntura é preciso votar em 
quem vai de fato defender os direitos 
dos funcionários e funcionárias 
do BB, bem como a manutenção 
do papel de banco público, que 
está ameaçada pela nova gestão. 
“Débora Fonseca tem o nosso 
apoio e apresentou propostas que 

vão de encontro com os anseios e 
necessidades dos funcionários da 
ativa e dos aposentados. O Caref 
é uma das principais conquistas 
do funcionalismo, pois é a nossa 
voz no Conselho de Administração 
do banco, não podendo, de forma 
alguma, ficar nas mãos de alguém 
atrelado à diretoria do BB”, salienta 
Laurito.

Vote Débora Fonseca F2331616.
Débora Fonseca será a voz dos funcionário 
do Banco do Brasil no Caref

A falta de pessoal nas agências 
Ouro Verde e Nova Londres 
da Caixa Econômica Federal 

está provocando um colapso no 
atendimento aos clientes e usuários, 
que muitas vezes são obrigados a 
esperar mais de três horas para 
serem atendidos. A situação, que 
já não era boa há algum tempo por 
falta de contratações, se agravou no 
ano passado com o lançamento do 
PDVE (Programa de Desligamento 
Voluntário Extraordinário), que 
resultou no desligamento de vários 
empregados e empregadas nestas 
duas importantes unidades muito 

procuradas pela população.
De acordo com o presidente do 

Sindicato, Felipe Pacheco, a agência 
Ouro Verde tinha em seu quadro cerca 
de 50 bancários nos últimos tempos 
e após o PDVE ficou com metade 
desse número. “Isso está provocando 
o caos no atendimento, além de 
sobrecarregar os funcionários e gerar 
constantes conflitos com os clientes, 
que estão com razão de reclamar”, 
relata.

Para piorar a situação, ele afirma 
que a diretoria da Caixa não tem 
autorização do governo federal 
para repor as vagas, restando como 

alternativa a opção de rever as 
dotações das unidades e realizar 
transferências para minimizar os 
problemas que estão ocorrendo 
nestas duas agências. “Vamos 
procurar a Superintendência 

Espera pelo atendimento nas filas da agência Ouro Verde, em Londrina, passa de três 
horas, gerando muitas reclamações dos clientes e usuários

Regional para solicitar providências 
urgentes, pois essa falta de pessoal 
vem provocando o aumento de 
adoecimentos e a insatisfação dos 
clientes com a precariedade no 
atendimento”, adianta Felipe.



CCV do Sindicato resolve 
demandas de forma ágil

itaÚ

Assembleia em Londrina 
aprova proposta do PPR

bV Financeira

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, coordenou a Assembleia dos funcionários 
da BV Financeira, na qual foi aprovada a proposta pára a PLR

Funcionários e funcionárias da 
BV Financeira em Londrina 

aprovaram, por unanimidade, 
em Assembleia realizada no dia 
3 de janeiro, a proposta do PPR 
(Programa de Participação nos 
Resultados). Este direito está 
previsto no Acordo Coletivo de 
Trabalho e garante um piso mínimo 
de R$ 2.974,70, valor que teve 
reajuste de 4% em relação ao ano 
anterior, com teto de 30 salários.

Bradesco da Quintino Bocaiúva sem 
condições de atendimento digno

O layout da agência do Bradesco 
localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 
no Centro de Londrina, não suporta 
o volume de clientes e aposentados 
que utilizam a unidade. A antiga 
agência Mister Thomaz, do HSBC, 
foi reestruturada para atender uma 
clientela selecionada, mas como o 
banco ampliou o convênio com o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social), o 
número de aposentados que procuram o 
local aumentou muito além do previsto.

“Lá só tem um caixa para atender 

clientes e aposentados e são poucos 
os funcionários disponíveis para 
realizar as demais funções, gerando 
um amontoado de pessoas na 
agência”, relata Geraldo Fausto dos 
Santos (Ceará), diretor da Fetec-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná).

Segundo Ceará, às vezes a 
tesoureira tem que fazer pagamentos 
para desafogar o caixa e evitar 
mais transtornos, extrapolando as 
atribuições de sua função.

“O Bradesco, assim como os demais 
bancos, não estão dando a devida 
atenção ao atendimento, pois só estão 
preocupados em reduzir despesas 
e jogar os clientes para os canais 
digitais. Mas nem todo mundo sabe 
ou tem condições de fazer operações 
bancárias pelo celular ou mesmo nos 
caixas eletrônicos, por isso é preciso 
repensar esse modelo e contratar mais 
funcionários”, avalia o sindicalista. 

Segundo Ceará, a unidade do 
Bradesco da Rua Quintino Bocaiúva tem 

um quadro com cerca de 10 bancários, 
mas precisaria ter no mínimo o 
dobro disso para proporcionar 
melhores condições de trabalho e de 
atendimento adequadas.

"Com seus lucros bilionários os 
bancos têm plenas condições de 
resolver esses tipos de demandas, 
só que preferem passar por cima das 
leis e tratar a população com pouco 
caso, fingindo que não tem nada a 
ver com   essa situação vergonhosa", 
critica.

Número de Bancários é insuficiente 
para atender clientes e aposentados

A CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária) firmada entre o 
Sindicato e o Itaú, aprovada na 

Assembleia realizada no dia 19 de 
dezembro, em Londrina, ampliou as 
demandas a serem reclamadas pelos 
funcionários e funcionárias demitidos. 
Antes, este canal de negociação 
extrajudicial só atendia questões 
relacionadas às horas extras e férias 
não pagas corretamente, agora passou 
a englobar casos de assédio moral, 
sexual e outras.

O acesso à CCV é voluntário e pode 
ser feito por aqueles que saíram do 
banco há até dois anos a pedido, 

por demissão sem justa causa e por 
acordo. Basta procurar o Sindicato 
para submeter ao banco pendências 
trabalhista. O Itaú tem prazo de 10 
dias para apresentar uma proposta ao 
bancário ou a bancária desligada, que 
decidirá se vai aceita-la ou não.

“A CCV é uma alternativa para 
resolver questões que não foram 
acertadas na rescisão do contrato 
de trabalho com o banco. Na Justiça, 
existe o risco de perder a ação e ter que 
pagar as custas judiciais, conforme 
estabelece  a nova legislação”, 
observa Edvaldo Zanutto, diretor do 
Sindicato.

Nas negociações entre 
o movimento sindical e a 
representação das financeiras 
também foi definido que não 
haverá desconto do PPR na 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) e que todos os 
funcionários da BV Financeira 
que trabalharem no ano de 2019 
receberão sua cota na participação, 
independente do cumprimento de 
metas.
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Capitalização é o caminho para 
empobrecer aposentados brasileiros

caMpeonato Suíço

44

Os jogadores do Santander Cambé 
conquistaram o troféu do terceiro lugar 
no Campeonato Bancário de Futebol 
Suíço 2018, que teve a equipe do 
Bradesco Guaporé como campeã. Na 
edição nº 1.498 do Vida Bancária, foi 
divulgado de forma equivocada que o 
terceiro lugar teria ficado com a equipe 
PLR United. A Diretoria do Sindicato 
pede desculpas pelo erro e parabeniza 
todas as equipes que participaram da 
competição.

preViDÊncia

Diesat alerta sobre 
desmonte na fiscalização 
nos locais de trabalho

eSpaço para a SaÚDe

O Diesat (Departamento Intersindical 
de Estudos e Pesquisas de Saúde e 
dos Ambientes de Trabalho) avalia 
que com o fim do Ministério do 
Trabalho, determinado pelo governo 
Jair Bolsonaro (PSL), será prejudicada 
a fiscalização das condições de 
saúde e de segurança nas empresas. 
Estes serviços, segundo o Diesat, já 
enfrentavam problemas estruturais 
pelo corte de verbas no governo 
Michel Temer (MDB) e a situação deve 
se agravar agora, com a extinção da 
pasta.
Além da fiscalização, correm o risco 
a manutenção da Fundacentro, órgão 
então ligado ao Ministério do Trabalho 
e responsável por pesquisas e estudos 
a respeito da saúde e segurança, 
e a ocorrência de novas investidas 
patronais contra as NRs (Normas 
Regulamentadoras).

Esforços redobrados

Dulce Silveira, secretária de Saúde 
do Sindicato, concorda com a 
preocupação do Diesat e lembra 
que os bancos são campeões em 
adoecimentos e afastamentos de 
bancários e bancárias para tratamento 
de saúde. “Há anos lutamos para 
que sejam implantadas políticas 
de prevenção a doenças físicas e 
psicológicas no setor financeiro, 
enfrentando muita resistência dos 
bancos em relação às mudanças 
propostas nos fóruns de debates. Com 
a extinção do Ministério do Trabalho, 
essa postura deverá ser mais dura 
ainda", afirma.
Para ela, agora será necessário 
redobrar os esforços para impedir 
retrocessos. "Temos pela frente as 
negociações gerais e específicas 
sobre saúde e condições de trabalho 
e a meta é garantir a manutenção 
das conquistas, bem como avançar 
nas discussões sobre a definição de 
metas, que ainda é um dos fatores que 
mais prejudicam a saúde da categoria 
bancária”, ressalta Dulce.

Santander Cambé
recebe troféu do 
terceiro lugar

As novas gerações de brasileiros 
correm o risco de não poder 
desfrutar de uma aposentadoria 

tranquila quando pararem de trabalhar. 
A proposta de reforma da Previdência 
sugerida pelo ministro da Economia 
do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, 
é implantar no País o sistema de 
capitalização.

Com ele, o trabalhador vai ter que fazer 
uma poupança, a ser administrada por um 
agente financeiro privado, que vai aplicar 
o dinheiro em títulos, devendo gerar 
um montante suficiente para garantir a 
aposentadoria no futuro. Neste caso, as 
empresas não são obrigadas a contribuir 
com nada.

Hoje, no Brasil, o sistema da 
Previdência é o de repartição, ou 
seja, quem está trabalhando na 
ativa sustenta aqueles que já 
estão aposentados. Além disso, as 
empresas recolhem 20% do valor da 
folha de pagamento dos funcionários 
e o governo arrecada outros impostos 
destinados à Seguridade Social. 

A capitalização já existe no Chile desde 
a década de 1980, para desespero dos 
aposentados. Aproximadamente 91% dos 
benefícios têm valor de cerca de meio 

salário mínimo do país, equivalente, em 
média, a R$ 694,00. O piso nacional do 

Dirceu Quinelato e Laurito Lira Filho, diretores do Sindicato, entregaram o troféu 
de terceiro lugar no Campeonato Bancário de Futebol Suíço a jogadores do Santander Cambé

Chile é de 288 pesos, ou R$ 1.575,66.

Resistência dos trabalhadores
Preocupadas com a possibilidade dessa 

proposta ser aprovada pelo Congresso 
Nacional, as Centrais Sindicais se reuniram 
no dia 15 de janeiro, em São Paulo, e 
decidiram organizar um movimento de 
resistência e defesa da aposentadoria 
dos brasileiros. Nos próximos dias devem 
ser realizadas atividades em todo o País 
para dialogar com a Classe Trabalhadora 
os riscos que a Previdência Social está 

correndo.
Na avaliação das Centrais, a 

capitalização vai ser uma tragédia 
para os trabalhadores brasileiros, 
pois gera incertezas em relação 
ao seu sustento. “Esse sistema 
não terá nenhuma segurança no 
sentido de que o benefício será 
recebido no futuro ou se o valor 

será suficiente para garantir uma 
aposentadoria digna. Como toda 
aplicação financeira, os fundos de 
previdência privados estão sujeitos 
às turbulências do mercado, 

correndo grande risco de quebrar”, 
alerta João Antonio da Silva Neto, diretor 
do Sindicato.  


