
CONGRESSO ESTADUAL DA CUT 
DEfiNE pLANO DE LUTAS
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D NC R Adquira seus convites
para o Baile dos 60 anos

Evento  reforça necessidade 
de fortalecer a Greve Geral

do dia 30/06

O Congresso Extraordinário da CUT 
paraná reuniu mais de 400 pessoas 

nos dias 16 e 17/06 em foz do iguaçu

ORGANIZANDO AS BASES

Os convites para o Baile dos Bancários deste ano 
já estão à venda na Secretaria do Sindicato. Este 
ano, além da comemoração do Dia da Categoria 
Bancária (28 de Agosto), a festa vai celebrar os 
60 anos de fundação do Sindicato.
Os lugares são limitados, por isso, faça já suas 
reservas. O convite individual custa R$ 120,00, 
valor que pode ser parcelado no cheque. O Baile 
será realizado no Iate Clube no dia 25 de agosto, 
com jantar preparado pelo Buffet Stylo e a 
animação da Banda Renasix.

Com a participação de mais de 400 delegados e delegadas 
de diversas categorias profissionais foi realizado nos 
dias 16 e17 de junho, em Foz do Iguaçu o Congresso 

Extraordinário da CUT Paraná. Nos dois dias de debates foram 
feitas análises das conjunturas econômica e política do Brasil 
e ressaltada a necessidade de fortalecimento da aliança entre 
os movimentos sociais para resistir e impedir a retirada de 
direitos que estão em risco com as reformas encaminhadas 
por Michel Temer (PMDB), com apoio da mídia comercial e dos 
grandes grupos econômicos.
Depois de encerradas as discussões foi definido o Plano de 
Lutas da CUT Paraná para os próximos anos, com destaque 
para a intensificação do processo de construção da Greve Geral 
do dia 30 de junho.
“Estamos passando por um momento crítico na política 
brasileira e, mais do que nunca, precisamos realizar uma 
grande mobilização nacional no dia 30 para mostrar ao 
Congresso Nacional e ao governo que a Classe Trabalhadora 
não aceita a redução de nenhum direito”, avalia Regiane Portieri, 
presidenta do Sindicato, lembrando que dia 21 tem Assembleia 
em Londrina para deliberar a respeito da participação da 
categoria na Greve Geral.
Segundo Regiane, no Congresso da CUT Paraná também foi 
aprovada a luta por eleições diretas para restabelecer a democracia no País e evitar novos 
golpes.
No evento também foram eleitos os delegados e delegadas que representarão o Estado no 
Congresso Nacional da CUT, a ser realizado entre os dias 28 e 31 de agosto, em São Paulo.

Assembleia do dia 21/06 vai 
deliberar  sobre a Greve Geral 
do dia 30                           Leia na pág. 3



w w w . v i d a b a n c a r i a . c o m . b r

D NC R

CAIXA

Operação 'Demitiu, Parou' na Saul Elkind 
denuncia prática da rotatividade no banco

A Operação 
"Demitiu, Parou" 
na agência do 
Bradesco na Av. 
Saul Elkind, em 
Londrina, foi 
motivada pela 
dispensa de uma 
bancária com 
vários anos de 
trabalho no banco

ATENÇÃO!

Regiane Portieri, presidenta do Sindicato, na entrega do cheque referente à devolução do 
Imposto Sindical aos bancários e bancárias da agência do Santander na Av. Bandeirantes

Sindicato faz novos repasses do 
Imposto Sindical para filiados

BRADESCO

Saiba Mais
Leia outras a cobrança da Fenae sobre a 

carteira imobiliária da Funcef no endereço  
www.vidabancaria.com.br

Dia 21/06 tem 
Assembleia para 
votar Greve Geral

Dirigentes do Sindicato realizaram atividade na agência Centro do Santander
no Dia Nacional de Luta dos funcionários

Sindicato denuncia atitudes do banco 
contra funcionários e clientes na AL

Saiba Mais
Leia outras informações sobre o Dia Nacional de Luta 

dos funcionários do Santander no  endereço  
www.vidabancaria.com.br

SANTANDER

BANCO DO BRASIL

Contraf-CUT cobra da Cassi
regularização do Plano Associados

Com manifestação realizada no dia 12 de 
junho, em frente à agência Centro, em 

Londrina, o Sindicato denunciou a forma 
como o Santander trata seus funcionários 
e clientes no Brasil e em outros países 
da América do Sul. Na oportunidade foi 
distribuído o jornal “Sindical Santander”, 
produzido especialmente para o Dia Nacional 
de Luta dos funcionários, com informações 
sobre a forma irresponsável como o banco 
espanhol se comporta.
“Um exemplo disso é o Brasil, onde está a 
unidade mais lucrativa do banco no mundo, 
que mesmo assim extingue milhares de 
postos de trabalho”, critica Acácio dos 
Santos, diretor do Sindicato dos Bancários 
de Londrina, diretor Regional da Afubesp 

e representante da Fetec-CUT/PR na COE 
(Comissão de Organização dos Empregados) 
do Santander. 
Acácio lembra que no primeiro trimestre 
deste ano o banco obteve lucro líquido 
de R$ 2,280 bilhões, valor que aponta 
um crescimento de 37,3% em 12 meses e 
representa 26% do lucro mundial do grupo 
espanhol.
Apesar desse excelente desempenho, a filial 
do banco no Brasil extinguiu 3.245 postos 
de trabalho em 12 meses, contribuindo para 
o aumento do desemprego no País.

Assembleia dia 21/06 discute 
o Acordo de ponto eletrônico 

BANCO ALFA

O Sindicato de Londrina 
vai realizar no dia 

21 de junho, às 18h00, 
no Auditório Joaquim 
Borges Pinto, da Sede 
Administrativa, Assembleia 
específica dos funcionários 
e funcionárias do 
Conglomerado Alfa. Será feita a análise e 
deliberação a respeito do Acordo Coletivo 
de Trabalho sobre Sistema Alternativo 
de Controle de Jornada de Trabalho, com 

vigência de dois anos 
retroativa a 11 de abril 
de 2016 a ser celebrado 
com o Conglomerado Alfa 
(Banco Alfa S/A; Banco 
Alfa de Investimento S/A; e 
Financeira Alfa S/A – CFI).
O Sistema de ponto é 

regulamentado pelas Portarias nº 373/2011 
e 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e o 
Acordo foi negociado entre o Banco Alfa e a 
Contraf-CUT.

O Sindicato promoveu no 
dia 14 de junho mais 
uma Operação “Demitiu, 

Parou” no Bradesco. O protesto 
desta vez foi na agência da 
Avenida Saul Elkind, nos 
Cinco Conjuntos, em Londrina, 
motivado pela dispensa, sem 
justa causa, de uma bancária 
com vários anos de trabalhos 
prestados ao banco.
Segundo Ana Claudia Ribeiro, 
diretora do Sindicato e 
representante do Vida 
Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) 
do Bradesco, a funcionária 
dispensada era gerente geral da 
agência, deixando claro que sua 
demissão faz parte da política 
de rotatividade do banco.

“Nem a experiência, muito 
menos a dedicação de anos ao 
trabalho são levados em conta 
nesta hora pelo Bradesco, que 
só pensa em reduzir custos 
operacionais, mandando mães 
e pais de família para o olho 
da rua com o único objetivo 
de ampliar ainda mais o lucro 
fácil”, critica.
Ana Claudia lembra que o 
Bradesco obteve lucro líquido 
de R$ 4,648 bilhões no 
primeiro trimestre deste ano, 
mas mesmo assim continua 
exterminando postos de 
trabalho. De acordo com o 
balanço, de setembro de 2016 
a março de 2017 o banco 
eliminou 3.278 vagas de 
emprego no país.

Nesta quarta-feira (21/06), o 
Sindicato vai realizar Assembleia 

Geral Extraordinária para deliberar a 
respeito da paralisação das atividades no 
dia 30 de junho. O indicativo de Greve 
Geral foi feito pelas Centrais Sindicais 
e as Frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo para pressionar a rejeição pelo 
Congresso Nacional das reformas da 
Previdência e das leis trabalhistas e, 
também, por eleições Diretas Já.
A Assembleia será iniciada às 19h00¸ 

na Sede Administrativa do Sindicato, 
localizada na Avenida Rio de Janeiro, 854, 
no Centro de Londrina.
“Nossa categoria será uma das mais 
prejudicadas por essas alterações nos 
direitos que estão sendo propostas por 
esse governo ilegítimo. Temos que nos 
unir ao conjunto da Classe Trabalhadora 
para vencer o forte lobby das empresas 
e impedir o retrocesso nas conquistas 
e a precarização do trabalho”, ressalta 
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato.

A devolução da parte que cabe ao Sindicato 
referente ao desconto feito nos salários 

de março a título de Contribuição Sindical 
está sendo feita pela diretoria conforme 
chegam as listagens dos bancos. De acordo 
com Amaury Soares, secretário de Finanças, 
este é o 21º ano que a entidade mantém 
em pé o compromisso assumido junto à 
categoria de abrir mão desses recursos, 
por considera-lo arcaico e cobrado 
compulsoriamente dos trabalhadores e 
trabalhadoras.
“A diretoria do Sindicato mantém uma 
política de administrar a entidade de forma 
democrática, por meio do que é arrecadado 
com as mensalidades pagas voluntariamente 
pelos bancários e bancárias e por isso 

abre mão, também, da cobrança da Taxa 
Assistencial, que poderia ser praticada 
quando da celebração de Convenções ou 
Acordos Coletivos com os bancos”, explica.
Amaury lembra que esta é uma medida para 
valorizar os sindicalizados, que se soma 
aos convênios firmados com empresas, a 
utilização da estrutura da Chácara 28 de 
Agosto sem custos, a promoção de cursos 
de qualificação profissional com custo 
reduzido e outros serviços disponibilizados 
aos associados e associadas.
“Cabe ressaltar que a filiação é uma forma 
de fortalecer o Sindicato, bem como as lutas 
gerais e específicas da categoria, o que é 
necessário principalmente neste momento 
em que direitos estão em risco”, salienta.

A Contraf-CUT, por meio da Comissão de 
Empresa dos funcionários, entrou em 

contato com a Cassi para cobrar medidas no 
sentido de regularizar o Plano Associados, 
que teve suspensas novas adesões pela 
ANS (Agência Nacional de Saúde) devido 
a reclamações de associados pela demora 
e não realização de procedimentos. 
Segundo informou a caixa de assistência 
dos funcionários do Banco do Brasil, houve 
uma audiência com a ANS para discutir 
a suspensão, seus impactos no Plano 
Associados e para apresentar sua defesa, 
já que parte das reclamações são baseadas 
em prestadores que deixaram de atender 
unilateralmente sem comunicação à Cassi.
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
e integrante do Comitê de Usuários da 
Cassi Paraná, acredita que essa medida 
da ANS requer soluções rápidas para que 
o Plano seja regularizado. “As entidades 

representativas do funcionalismo sempre 
reivindicaram à ANS tratamento diferenciado, 
pois a Cassi, assim como os demais planos 
de autogestão têm um público alvo e serviços 
diferenciados em relação ao mercado de saúde 

privada”, relata.
Neste sentido, dia 20 de junho a Contraf-CUT 
tem audiência agendada com a ANS, quando 
serão solicitados mais esclarecimentos a 
respeito da suspensão do Plano Associados.

Banco não avança em audiência
no MPT sobre a reestruturação
A audiência de mediação realizada no dia 
9 de junho¸ em Brasília¸ entre a Contraf-
CUT¸ demais entidades sindicais e o Banco 
do Brasil¸ não resultou em avanços em 
relação aos problemas decorrentes da 
reestruturação que está em curso no banco.  
O MPT (Ministério Público do Trabalho) fez 
um histórico sobre o que foi discutido nas 
seis audiências já realizadas¸ porém o banco 
não mudou seu posicionamento a respeito 
dos descomissionamentos e afirmou que não 

manterá os salários de 2.085 bancários 
e bancárias que não foram realocados. 
Outros funcionários também tiveram 
redução salarial por estarem em cargos 
inferiores após a reestruturação.
Foi cobrado do BB apresentação de 
dados detalhados com o número de 
descomissionados por cargos e por Estado, 
mas nem mesmo isso o banco se dispôs 
a conceder. Nova audiência no MPT está 
agendada para dia 20 de julho.

A Fenae encaminhou ofício à direção da Funcef 
no dia 8 de junho para solicitar esclarecimentos 
sobre a situação da carteira imobiliária do 
fundo de previdência complementar dos 
empregados da Caixa Econômica Federal. 
A entidade terá que apresentar à Previc 
(Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar) uma proposta para se 
reenquadrar dentro do limite permitido para 
investimentos imobiliários. Durante uma 
apresentação aberta a participantes, um diretor 
da Funcef classificou como “dramática” a 
carteira imobiliária e afirmou que o fundo tem 
hoje muitos imóveis sem escritura¸ não tendo, 
por isso, condições de serem colocados à venda. 
A Funcef está com 9,2% do total dos seus ativos 
investidos no segmento imobiliário, enquanto 
a Resolução nº 3792 do Conselho Monetário 
Nacional determina o limite de 8%.

Fenae quer 
esclarecimentos 
da Funcef sobre 
carteira imobiliária



Vereador apresenta projetos de lei 
para melhorar segurança nos bancos

LONDRINA

Matérias visam combater 
alto número de ataques a 
banco e aos clientes 

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br

WWW.SAUDEBANCARIA.ORG.BR

Cesar 
Caldana  
representa 
a fetec-
CUT/pR na 
eleição do 
Conselho da 
fundação 
itaú 
Unibanco

participantes da fundação itaú Unibanco 
elegem conselheiros e membros dos planos

Conferência Estadual 
debate propostas para 
saúde da mulher

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A 1ª Conferência Estadual de Saúde 
das Mulheres, realizada no dia 13 de 
junho, em Curitiba, discutiu propostas 
levantadas em todo o Paraná sobre este 
tema. O Sindicato foi representado neste 
evento pelas diretoras Kelly Menegon, 
Nágila Slaibi e Dulce Silveira.
Os debates foram feitos por delegados e 
delegadas dos segmentos dos usuários, 
dos trabalhadores dessa área, gestores e 
prestadores de serviços por meio do SUS 
(Sistema Único de Saúde).
“As discussões foram muito boas e 
abordaram propostas voltadas para a 
promoção da saúde da mulher no local 
de trabalho, para ampliar o atendimento 
nos serviços públicos, bem como discutir 
o papel do Estado no desenvolvimento 
econômico e social da mulher 
paranaense”, avalia Kelly Menegon, 
que também é integrante do Conselho 
Municipal de Saúde de Londrina.
Na Conferência também foram debatidas 
propostas que têm por objetivo 
aprimorar políticas públicas voltadas 
à saúde das mulheres, tendo em vista 
a diminuição da mortalidade materno-
infantil, ampliar a expectativa de vida e 
prevenir doenças crônicas, dentre outras 
demandas.

Saiba Mais
Leia outros detalhes sobre os projetos de lei sobre 

segurança nos bancos no endereço   
www.vidabancaria.com.br

O secretário 
jurídico do 
Sindicato, 
Wanderley 
Crivellari, e 
a presidenta 
Regiane 
portieri com 
o vereador 
de Londrina, 
Ailton 
Nantes
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O vereador de Londrina, Ailton 
Nantes (PP), apresentou dois 
projetos de lei na Câmara 

Municipal que estabelecem medidas para 
melhorar a segurança nos bancos. Um dos 
projetos dispõe sobre a obrigatoriedade 
de manter vigilância armada 24 horas nas 
salas de autoatendimento.
Segundo Nantes, que é funcionário 
aposentado do Banco do Brasil, a 
permanência de vigilantes o tempo todo 
nos bancos é uma forma de combater 
ataques de assaltantes aos caixas 
eletrônicos e também outros crimes, como, 
por exemplo, a clonagem de cartões e 
furtos contra clientes que utilizam estes 
equipamentos.
O outro projeto de lei restringe o uso de 
aparelhos celulares no interior de agências 
e similares situadas no município.
Wanderley Crivellari, secretário de 
Assuntos Jurídicos do Sindicato, afirma que 
estes dois projetos vêm de encontro com 

os anseios da categoria, pois melhoram a 
segurança não só de bancários, mas também 
dos vigilantes, clientes e usuários.
"A presença de vigilância armada 24 horas 
nas agências e salas de autoatendimento 
e a proibição de uso de celulares nos 
bancos vai proporcionar mais segurança à 
população, além de gerar empregos para 

os profissionais que atuam na área de 
vigilância. Com seus lucros bilionários, os 
bancos podem certamente implementar 
essas medidas", avalia Wanderley.

Os participantes dos planos de 
previdência complementar da 

Fundação Itaú Unibanco elegem entre os 
dias 19 e 27 de julho, os membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos 
Comitês de Planos. Eles vão representar 
os participantes ativos, autopatrocinados, 
desligados em fase de opção e optantes 
pelo BPD.
Apenas uma chapa foi inscrita e não foram 
registrados candidatos para os Comitês 
dos Planos Itaú BD, Itaú CD, Redecard 
BD, Redecard Suplementar, Previdência 
Redecard CD, Itaucard BD e Itaucard 
Suplementar. Será eleito o candidato 

mais votado para cada Comitê de Plano e 
o segundo colocado será seu suplente. Os 
participantes votarão pelo site da Fundação 
Itaú Unibanco ou via URA (telefone 0800 
283 1676) com a utilização da senha enviada 
pelos Correios.
Cesar Caldana, diretor do Sindicato, é 
candidato à reeleição como suplente do 
Conselho Deliberativo, indicado pela Fetec-
CUT/PR. “Contamos com o apoio e votos 
dos participantes para dar continuidade 
ao trabalho que tem sido feito em defesa 
dos seus interesses e garantir uma 
aposentadoria tranquila a todos”, ressalta 
Cesar.

Aproveite os 
momentos de folga 
para visitar a 
Chácara 28 de Agosto
São cinco chalés, 
seis quitinetes 
e uma ampla 
estrutura de 
lazer à sua 
disposição a 
apenas 70 
quilômetros de 
Londrina


