
 

GOLPE A TOQUE DE CAIXA

Intenção é que o PLC 38 
seja aprovado até o final 

de junho pelos senadores
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GOVERNO JOGA TUDO PARA 
APROVAR REFORMA TRABALHISTA

Apucarana: abertas inscrições para 
delegados sindicais do BB e da Caixa
O Sindicato de Apucarana está recebendo até o dia 15/06 
inscrições dos candidatos a representante sindical de 
base do Banco do Brasil e a delegado sindical da 
Caixa Econômica Federal. A votação ocorrerá 
entre os dias 20 e 22 de junho nas unidades 
destes dois bancos localizadas na base territorial 
da entidade.
No BB será eleito um representante de base para cada 
grupamento de 80 funcionários e na Caixa cada 
agência vai escolher seu delegado sindical.

Foi aprovado no dia 6 de junho, na CAE (Comissão 
de Assuntos Econômicos) do Senado o primeiro 
“round” da tramitação do PLC (Projeto de Lei 

da Câmara) 38/2017, que altera mais de 100 artigos 
da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Agora 
a matéria passou a tramitar na CAS (Comissão de 
Assuntos Sociais), onde será debatido o relatório do 
senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que não mudou 
nada no texto aprovado pela Câmara dos Deputados 
e apenas sugeriu alterações em alguns pontos 
polêmicos por meio de Medidas Provisórias a serem 
encaminhadas por Michel Temer (PMDB).
Na CAS, a discussão do PLC 38 foi iniciada na última 
quinta-feira (8) e o relatório de Ferraço deverá ser 
lido dia 13/06, devendo o mesmo ser votado na 
próxima semana, para então seguir à CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça). Apesar de ter que passar 
por essas três Comissões, o projeto está tramitando a 
toque de caixa, como quer Temer, sem que os apelos 
dos senadores oposicionistas consigam vencer o forte 
esquema montado para que seja aprovado até o dia 
28 de junho na CCJ na forma como quer o lobby dos 
empresários.
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina, 
avalia que é um desrespeito a maneira como estão 
sendo discutidas as alterações na CLT para prejudicar 
a Classe Trabalhadora com a retirada de direitos 

fundamentais para que os patrões aumentem seus lucros. 
“Essa é uma reforma que mexe com todo o País e terá 
reflexo não só nos trabalhadores e trabalhadoras, mas 
também no próprio governo, que irá arrecadar menos 
pelo aumento do desemprego e das contratações 
precárias que essa tal de flexibilização vai 
acarretar”, aponta.
Para Regiane, tudo o que foi conquistado 
em séculos de lutas poderá ser mudado 
em poucos dias, porque não houve um 
debate prévio com as Centrais Sindicais 
e nem mesmos estão sendo levados em 
conta os apelos de ministros do TST 
(Tribunal Superior do Trabalho) e de 
diversos outros segmentos da sociedade 
que denunciam como prejudiciais as 
mudanças a serem feitas na legislação 
trabalhista.
“A nós só resta aderir em peso às 
manifestações do dia 20 de junho e 
da Greve Geral agendada para o 
dia 30. Temos que mostrar ao 
Congresso Nacional que não 
aceitamos essa retirada de 
direitos com a paralisação 
em massa no 
País, pois 
só assim 
poderemos 
reverter 
esse cenário 
sombrio”, 
avalia.
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D NC Rbancos privados

Encontro Nacional define 
estratégias de luta e 
organização da categoria

Confira outras informações a respeito da 
agências digitais do Itaú  no endereço

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

ITAÚ

Sindicatos do 
Vida Bancária  
foram 
representados 
no Encontro 
Estadual dos 
empregados 
da Caixa  por 
Divonzir 
Carneiro, 
Amaury Soares 
e  Silva Mara 
Ribeiro

Sindicato de Londrina paralisa 
agência em defesa do emprego

APUCARANA

Sindicato denuncia 
gerente por práticas 
antissindicais

A Operação 
"Demitiu, 
Parou" do 

dia  8/06 no 
Itaú , contra 

mais um corte 
efetuado pelo 
Itaú este ano 

na base do 
Sindicato de 

Londrina

Funcionários debatem propostas para o Congresso Nacional
ENCONTRO ESTADUAL

O Sindicato de Apucarana denunciou à 
matriz do Bradesco um gerente geral 
pela prática antissindical.  O gestor do 
banco, no uso de sua força, atuou junto 
a alguns funcionários e funcionárias 
na tentativa de enfraquecer as lutas da 
categoria.
“Levamos o caso para a direção 
do banco e a responsável pelo 
Departamento de RH afirmou que o 
banco não interfere e nem orienta 
esse tipo de conduta, apenas fará os 
ajustes necessários”, relata José Roberto 
Brasileiro, diretor do Sindicato de 
Apucarana.
Brasileiro afirma que a liberdade de 
organização sindical está prevista na 
Constituição de 1988 e que o Sindicato 
vai tomar as providências cabíveis para 
coibir esse tipo de atitude.

Delegação do Paraná no Encontro Nacional com os presidentes da Contraf-CUT, Roberto Von der Osten,
e da Fetec-CUT/PR, Júnior César Dias

O Sindicato de Londrina realizou no 
dia 8 de junho a Operação “Demitiu, 

Parou” na agência localizada no Calçadão, 
esquina com a Rua Pernambuco, contra 
a dispensa de uma bancária que atuava 
na Gerência Regional do banco. “Esta foi 
a sétima demissão efetuada pelo Itaú em 
nossa base territorial este ano, apesar de o 
banco ter obtido mais de 6 bilhões de reais 
de lucro líquido no primeiro trimestre”, 

critica Nágila Slaibi, diretora do Sindicato 
de Londrina.
Nágila lembra que a manutenção dos 
empregos é prioridade de luta para os 
funcionários do Itaú, mas, apesar das 
cobranças feitas pela COE (Comissão de 
Organização dos Empregados), o banco não 
aceita discutir garantias e com isso gera um 
clima de intranquilidade entre os bancários 
e bancárias em relação ao futuro.

Sindicalistas visitam
agência digital em São Paulo
Dirigentes sindicais bancários visitaram 
no dia 8 de junho, em São Paulo, um 
dos Sites do Itaú que abrigam agências 
digitais para conhecer como funcionam 
estas unidades e verificar as condições 
de trabalho dos funcionários. Este 
procedimento foi solicitado pela Fetec-
CUT/PR. A visita ocorreu no Site Santa 
Cruz, que abriga 13 agências digitais 
e responde pelo atendimento de cerca 
de 200 mil clientes. Segundo Alex 
Almeida, diretor do Sindicato de Arapoti, 
os sindicalistas foram acompanhados 
de representantes do banco, que 
apresentaram dados a respeito das 
agências digitais e comentaram como é o 
ambiente de trabalho.
Foi dito também que cada carteira tem 
entre 500 e 1.200 clientes e que 50% do 
atendimento é feito por meio do aplicativo 
Mobile Bank (celular). O gerente fica 
responsável por outros 20% dos contatos 
via telefone e as demais operações são 
feitas por outras mídias. “Achei curioso 
ao nos informarem que quando o cliente 

da agência digital efetiva um produto 
em agência física a produção conta para 
o gerente de relacionamento da digital”, 
comenta.

Alex Almeida (à  esq.) e Kelly Menegon,
do Sindicato de Londrina, na visita à 
agência digital do Itaú em São Paulo

Bancários e bancárias representando bases de todo 
o País participaram nos dias 6, 7 e 8 de junho, em 
São Paulo, do Encontro Nacional dos Funcionários 

de Bancos Privados, com debates a respeito da 
conjuntura política e econômica, bem como os desafios 
que se apresentam para o futuro da categoria diante 
das inovações tecnológicas e das reformas que estão 
tramitando no Congresso Nacional.

A defesa do emprego é prioridade número 
um para os funcionários e funcionárias 
do Itaú, conforme apontou o Encontro 
Nacional dos Bancos Privados. Para 
viabilizar esta luta foi decidido realizar 
um movimento nacional e buscar apoio 
dos clientes, das Câmaras Municipais e 
da sociedade em geral para preservar 
empregos no banco.
Outro importante encaminhamento foi em 
relação às agências digitais. No Encontro 
foi aprovada a reivindicação de livre acesso 
dos dirigentes sindicais nestas unidades; 

ITAÚ
SANTANDER
O Plano de Lutas dos 
funcionários do Santander 
objetiva construir uma forte 
mobilização contra as reformas 
trabalhista e da Previdência, 
já que estas poderão provocar 
a redução de empregos no 
banco e maior precarização nas 
condições de trabalho.
Foi apontada também a 
necessidade de somar forças 
para minimizar os impactos da 
terceirização, da reestruturação 
no Santander e do uso de novas 
tecnologias.

A principal deliberação do Encontro dos 
funcionários do CCB Brasil foi a criação de COE 
(Comissão de Organização dos Empregados) 
para viabilizar um canal de negociação com o 
banco. Foram aprovadas também as seguintes 
reivindicações:
- contratação de mais funcionários para melhorar 
as condições de trabalho
- melhorias no Plano Odontológico e a extensão 
dos programas de vacinação contra a gripe H1N1/
Influenza para os dependentes legais
- emissão de CAT em casos de acidentes de 
trabalho e aos empregados que sofrerem 
violência durante assalto
- fim das metas abusivas e do assédio moral

CCB BRASIL
Emprego e saúde foram listados como 
demandas prioritárias nas negociações 
específicas com o Bradesco. Durante o 
Encontro Nacional foi ressaltada ainda 
a importância de fazer o enfrentamento 
contra as reformas das leis trabalhistas e 
da Previdência para que nenhum direito 
seja retirado.
No evento também foi discutida a 
situação da Associação Brasil e destacada 
a importância de conquistar a adesão 
dos funcionários do Bradesco ao clube, 
com os mesmos direitos dos antigos 
associados.

BRADESCO

revisão de metas impostas aos funcionários 
de agências que tiveram clientes migrados 
para as digitais; a pontuação para 
funcionários das agências físicas de lotação 
dos clientes; e a obtenção do perfil do banco 
e dos bancários para que se possam ter 
subsídios na hora de negociar.
Em relação à saúde, foi levantada a 
necessidade de lutar por qualidade de vida 
aos bancários e bancárias e requerer novos 
avanços na reestruturação do processo de 
afastamento e retorno do trabalhador após 
licença para tratamento.

Neste sentido, foi aprovada como prioridade a luta pela 
manutenção dos empregos no setor financeiro e dos direitos 
do conjunto da Classe Trabalhadora. Estiveram presentes 
representantes do Bradesco, Itaú, Santander, Mercantil do Brasil 
e do CCB Brasil, que discutiram e aprovaram as demandas 
específicas de cada corporação para que sejam negociadas com 
os bancos este ano.  Veja nos quadros os encaminhamentos 
aprovados para o seu banco.  

BANCO DO BRASIL

Paraná reafirma luta em defesa da Caixa 100% pública
Representes dos 10 Sindicatos filiados à Fetec-

CUT/PR estiveram reunidos nos dias 10 e 11 
de junho, em Curitiba, no Encontro Estadual dos 
Empregados da Caixa Econômica Federal para 
definir propostas a serem encaminhadas ao 33º 
Conecef (Congresso Nacional dos Empregados).
OVida Bancária foi representado no evento por 
Amaury Soares e Silva Mara Ribeiro da Silva, do 
Sindicato de Londrina,  e por Divonzir Lemos 
Carneiro, do Sindicato de Cornélio Procópio.
Amaury Soares afirma que as principais 
deliberações foram a defesa da Caixa 100% 
pública, melhores condições de trabalho e de 
saúde nas unidades, solução das pendências 
no Saúde Caixa e na Funcef (fundo de pensão 
dos empregados), retomada das contratações, 
e discussão a respeito da verticalização e da 
reestruturação que está em curso no banco.
“Também teve ampla discussão em torno das 

reformas da Previdência, das leis trabalhistas 
e da liberação da terceirização no Brasil, 
questões que atingem em cheio a Caixa e seu 
corpo de pessoal”, relata Amaury. 

Delegados dos Sindicatos de Bancários 
cutistas do Paraná debateram nos dias 

10 e 11 de junho, em Curitiba, as propostas 
do Estado para o 28º Congresso Nacional 
dos Funcionários do Banco do Brasil, que 
ocorrerá no período de 30/06 a 2/07, em 
São Paulo.
Segundo Ivaí Lopes Barroso, diretor do 
Sindicato de Cornélio Procópio, foram 
avaliados os impactos que as medidas 
impostas de forma unilateral pela diretoria 
do banco causarão no funcionalismo.
“No bojo dessa reestruturação estão desde 
o fechamento de agências, a pejotização 
e até o modelo de atendimento digital 
que esta gerando elevado número de 
adoecimentos”, observa Ivaí, criticando 
a justificativa apresentada pelo banco 

para promover a reestruturação. “Eles 
disseram que existe a necessidade de 
seguir o modelo para atender a demanda 

No final do Encontro foram eleitos os delegados 
e delegadas que representarão o Paraná no 33º 
Conecef, a ser realizado entre os dias 30 de 
junho e 2 de julho, em São Paulo.

tecnológica e de mercado, mas esqueceram 
de dizer o que isso vai significar para a vida 
dos funcionários”, questiona.

A delegação do 
Vida Bancária 

presente no 
Encontro 

Estadual dos 
Funcionários do 

BB, realizado em 
Curitiba



COrnéLIO PrOCóPIO

Tradicional festa da 
Região será realizada dia 
2/09 na Associação Atlética

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br

Dia 20/06 tem 
Assembleia de 
Prestação de Contas
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Alimentos orgânicos 
ganham espaço 
na mesa

Convites para o Baile dos Bancários
já estão à venda no Sindicato

LOnDrInA

Baile deste ano será 
realizado dia 25/08 no Iate

O hábito de consumir alimentos saudáveis, 
que há algum tempo era restrito a 
vegetarianos e veganos (que dispensam a 
carne de origem animal),  vem ganhando 
cada vez mais espaço na mesa dos 
brasileiros. Os orgânicos são destaque 
do momento, por serem cultivados sem 
agrotóxicos e em menor quantidade pelos 
pequenos produtores e até mesmo em 
hortas comunitárias, com uma qualidade 
bem diferente daqueles que se encontram 
nas gôndolas dos supermercados.
Apesar de o preço ser superior, o ganho 
para a saúde é infinitamente maior, 
porque os alimentos orgânicos não 
contêm hormônios ou qualquer outro 
elemento químico, que são prejudiciais ao 
organismo e ao longo do tempo podem 
provocar sérias complicações, como, por 
exemplo, reações alérgicas, respiratórias, 
distúrbios hormonais, problemas 
neurológicos e até câncer. Cultivados 
apenas com adubos naturais, os alimentos 
orgânicos têm sabor mais acentuado e 
são mais nutritivos, além do que na sua 
produção é preservada a natureza, sem a 
contaminação da água, do solo e do ar por 
pesticidas e outros produtos destinados ao 
combate de pragas.

Grande procura
Com aumento da procura por este tipo de 
produto foram abertos estabelecimentos 
especializados na comercialização 
de alimentos saudáveis e formados 
grupos nas Redes Sociais para troca de 
informações. Em Londrina tem até uma 
Feira Orgânica que é realizada nas manhãs 
de sábado na Rua Uruguai, esquina com a 
Rua Paes Leme. Para quem tem espaço em 
casa, também é possível cultivar alguns 
produtos, como a alface, tomate, couve, 
cebolinha, salsinha, manjericão e algumas 
frutas que têm árvores de pequeno porte. 
É um jeito de cuidar de seu próprio 
alimento e dedicar um tempo para uma 
atividade muito gratificante.
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Os convites para o tradicional Baile 
dos Bancários organizado pelo 
Sindicato de Cornélio Procópio 

já estão à venda, com valor individual de 
R$ 180,00, podendo ser parcelado em 
até três vezes. A festa será realizada no 
dia 2 de setembro na Associação Atlética, 
com animação da Banda OZ e os petiscos 
preparados pelo Buffet Champagne.
Gilmar Juliani, diretor de Esportes e 
Lazer do Sindicato de Cornélio Procópio, 
afirma que a mesa de frios estará à 
disposição dos convidados durante toda 
a noite, haverá open bar até às 4 horas 
da manhã, pratos quentes, sobremesa e 
choperia a partir das 23 horas.
“O cardápio tem uma série de pratos para 
atender aos mais variados gostos e tudo 
vai ser preparado com muito carinho 
para que as comemorações do Dia da 
Categoria Bancária repitam o sucesso das 
edições anteriores, como muita alegria no 

salão”, destaca Gilmar. Para fazer reservas 
e obter mais informações ligue para (43) 
99931-0367 ou (43) 3524-2120.

O Sindicato de Cornélio Procópio vai 
realizar no dia 20 de junho, a partir 
das 19h00, na Sede Administrativa, 
a Assembleia de Prestação de Contas 
referente ao exercício financeiro de 
2016, conforme estabelece o Estatuto 
da entidade. De acordo com Márcio 
Roberto de Oliveira, primeiro tesoureiro 
do Sindicato de Cornélio Procópio, na 
ocasião serão apresentados aos bancários 
e bancárias os balancetes com números 
das receitas, despesas e os investimentos 
feitos pela diretoria no ano passado.
“Convidamos todos os associados a 
participar da Assembleia para que 
possam tomar conhecimento da forma 
como o Sindicato é administrado, como 
são aplicados os recursos obtidos por 
meio das mensalidades e das outras 
receitas”, salienta Márcio.

O Baile dos Bancários de Londrina este ano será realizado no salão do 
Iate Clube, com muita alegria para comemorar os 60 anos de fundação 

da entidade em grande estilo. A animação ficará por conta da Banda 
Renasix e o jantar será preparado cuidadosamente pelo Buffet Stylo, com 
diversos pratos à disposição.
O convite individual custa R$ 120,00 e poderá ser parcelado até setembro 
deste ano. Vai ter sorteio de brindes aos associados, cabine fotográfica e 
monitora para cuidar das crianças durante o Baile.
"Lembramos que o número de pessoas no salão é limitado e são apenas 
44 mesas disponíveis. Por isso, é bom que os interessados antecipem 
a aquisição de seus convites para garantir lugar no Baile", alerta Kelly 
Menegon, diretora do Sindicato de Londrina e coordenadora do evento. 
As reservas devem ser feitas junto à Secretaria do Sindicato de Londrina 
pelo telefone (43) 3372-8787 ou do e-mail seebld@sercomtel.com.br.


