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DIA 30/06 TEM GREVE GERAL 
CONTRA REFORMAS DE TEMER

Bancos fecham 9.621 postos de trabalho 
entre janeiro e maio de 2017

Financiários terão salários de junho 
reajustados em 4,38%

Convenção 2016/2018 
garante inflação mais 
1% de aumento real

O governo Michel Temer (PMDB) não tem 
legitimidade, está afundando em denúncias 
e aposta tudo na aprovação das reformas da 

Previdência e das leis trabalhistas para se 
manter no poder. Não podemos deixar que 
retirem nossos direitos! Temos que aderir 
à Greve Geral do dia 30 de junho. 
Lais mais nas páginas centrais. 
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Quais as causas 
da dor de cabeça?

QUEM LUTA CONQUISTA

Saiba Mais
Veja outros detalhes sobre o reajuste dos 

financiários no endereço 
www.vidabancaria.com.br

VIDA BANCÁRIA CCT GARANTE INFLAÇÃO E MAIS 1% 
DE AUMENTO REAL EM SETEMBRO

CAMpANhA 2017

Convenção Coletiva  2016/2018  
já definiu com bancos cláusulas 

econômicas deste ano  
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A cefaleia, nome 
científico da dor de 
cabeça, atinge pelo 
menos 63 milhões 
de brasileiros, 
segundo dados dos 
especialistas. É uma 
doença com mais 
de 200 tipos de 
dores, que podem 
ser passageiras ou 
durar vários dias. 
Elas geralmente são classificadas por 
dois tipos de causa: cefaleia primária, que 
nem sempre é resultante de uma doença 
preexistente e decorre de atividade química 
cerebral alterada ou pela contração de 
vasos sanguíneos do crânio etc.; e a cefaleia 
secundária, gerada por algum tipo de 
doença no corpo, como, por exemplo, a 
sinusite, coágulo de sangue no cérebro, 
tumor, problemas dentários, no ouvido e 
até mesmo aumento da pressão cerebral.
Dentre os vários gatilhos para desencadear 
a dor de cabeça estão situações de estresse, 
alimentação inadequada (ingestão de café, 
chocolate, bebidas alcoólicas, sorvete etc.), 
fome, excesso de calor, sono irregular, 
postura incorreta, esforço físico e até por 
sentir cheiros fortes.
Se as dores forem frequentes é preciso 
procurar um médico neurologista para 
investigar a sua causa. Em alguns casos 
a dor de cabeça pode ser sinal de AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), meningite e 
até o uso excessivo de medicamentos.

Como prevenir?
Dormir bem é uma das mais importantes 
indicações para prevenir a dor de cabeça. 
Além disso, é preciso ter uma alimentação 
equilibrada e leve, praticar exercícios 
físicos regularmente, adotar uma postura 
adequada e parar de fumar, se for o caso.
Se a causa dessa doença for o estresse, 
procure formas de relaxamento para 
oxigenar o cérebro e evitar que os gatilhos 
disparem.

Os trabalhadores e 
trabalhadoras das financeiras 
receberão reajuste salarial 

de 4,38% neste mês de junho, 
data base da categoria. O índice 
representa a inflação calculada pelo 
INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) entre 1º de junho de 
2016 e 31 de maio de 2017, que ficou 

em 3,35%, mais 1% de aumento real, o 
que representa um acumulado de 4,38%. 
“Esta foi uma importante conquista 
da Campanha Salarial de 2016, que 
resultou na assinatura da Convenção 
Coletiva com vigência de dois anos e 
estabelece o zeramento da inflação este 
ano mais ganho real”, explica Lupinha 
Moretto, diretor do Sindicato de 
Londrina.
Segundo Lupinha, a PLR também 
será reajustada por este índice e será 
paga pelas empresas que são filiadas 

à Federação patronal até o dia 30 
de setembro deste ano. Houve uma 
alteração na Convenção para adequar 
a data de pagamento, que era até 30 
de junho, para que dê tempo para 
publicação do balanço semestral das 
empresas, como está previsto. A PLR 
terá valor fixo de R$ 1.490,57.

pESQUISA REVELA

A PEB 
(Pesquisa 

do Emprego 
Bancário), 
realizada 
pelo Dieese 
(Departamento 
Intersindical 
de Estatística e 
Estudos Socio-
econômicos) 
apontou que entre os meses de janeiro e 
maio de 2017 os bancos fecharam 9.621 
empregos no País, número que representa 
aumento de 60,4% em comparação aos 
postos de trabalho cortados no mesmo 
período do ano passado. Sozinha, a Caixa 
Econômica Federal foi responsável pelo 
fechamento de 4.368 vagas (45,4% do 
total), levando em conta o PDVE (Plano de 
Desligamento Voluntário Extraordinário) 
lançado em janeiro deste ano.
A pesquisa é feita com base nos dados do 
Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) do Ministério do 
Trabalho e Emprego e demonstra que o 
Paraná registrou o segundo maior número 
de cortes, com 1.322 postos de trabalho 
a menos, contra 2.804 exterminados em 

São Paulo.
Ainda de 
acordo com 
a PEB, a 
maioria dos 
admitidos 
(2.457) está 
na faixa 
de 24 anos 
de idade, 
enquanto 

os desligamentos concentraram-se nas 
faixas etárias superiores a 25 anos e, 
especialmente, entre 50 a 64 anos, com 
fechamento de 6.597 postos de trabalho. 
Entre os 18.324 desligados, 46,6% 
estavam no emprego há 10 anos ou mais 
e 18,4% permaneceram entre 5 e 10 anos 
no emprego.
“Não bastasse esse massacre nos 
empregos da categoria, os bancos 
continuam apostando na rotatividade 
para ampliar ainda mais seus lucros 
exorbitantes. No setor privado quase 
ninguém tem tranquilidade para 
planejar a carreira e se aposentar 
com um bom salário”, salienta Maria 
Salomé Fujii, presidenta do Sindicato de 
Apucarana.

A Campanha Nacional Unificada 2017 está sendo 
construída pela Contraf-CUT e os Sindicatos 
filiados, que já estão levantando junto à categoria as 

prioridades das negociações com os bancos, com exceção 
das cláusulas econômicas, que já foram definidas na 

CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 2016/2018. 
A alínea “b” da CCT estabelece que em 1º/09/2017 
os salários praticados em 31/08/2017 serão 

reajustados pelo INPC/IBGE 

acumulado de setembro de 2016 a agosto de 2017, acrescido de 
1% de aumento real.
Por isso, já está garantido para o mês de setembro o 
zeramento das perdas com a inflação desde a última data base 
e ganho real de 1%. O mesmo vale para os valores da Regra 
Básica da PLR, da PLR Adicional e os limites previstos para 
este direito.
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina afirma 
que mesmo estando asseguradas as demandas econômicas é 
preciso manter a mobilização dos bancários e bancárias para 
avançar nas cláusulas sociais, em especial no que diz respeito 
à suspensão dos cortes nos bancos, a melhores condições 
de trabalho, saúde e fim das metas abusivas, dentre outros 

assuntos.
“A prioridade nas negociações com a Fenaban é a questão 
do emprego, levando em conta o elevado número de 
fechamento de postos de trabalho no setor e a prática 
da rotatividade. Temos que lutar pelo fim das demissões 
em massa e por mais contratações para reverter os 
problemas resultantes das reestruturações realizadas 
pelos bancos”, defende.
Regiane lembra que no início do mês já foi realizado 
o Encontro Nacional dos Bancos privados e no 
próximo final de semana ocorrerão os Congressos dos 
funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal para aprovar as reivindicações específicas e 
estratégias de luta.
“Mais do que nunca, precisamos estar unidos para 
impedir retrocessos nos direitos e assegurar a 
manutenção dos empregos no setor financeiro, bem 
como condições de trabalho decentes e o fim das 
metas abusivas”, ressalta.

Dia 1º/07 tem 
Torneio Integração
em Cornélio Procópio
Os Sindicatos que formam a Regional 
Vida Bancária da Fetec-CUT/PR 
disputarão no próximo sábado (1º/07) 
o Torneio Integração de Futebol Suíço, 
que será realizado a partir das 10h00 
no Country Clube de Cornélio Procópio. 
As entidades serão representadas por 
equipes de suas bases territoriais. O 
Sindicato de Cornélio Procópio terá 
em campo os atletas do Bradesco de 
Santa Mariana, que foram campeões 
do Torneio do Trabalhador Bancário 
deste ano. O Bradesco Guaporé/10 
de Dezembro, campeão da VII Copa 
Bancários de Futebol Suíço defenderá 
o Sindicato de Londrina. Apucarana 
e Arapoti serão representados na 
competição por equipes formadas com 
bancários de suas bases.
“Pela segunda vez temos a honra de 
organizar o Torneio Integração de 
Futebol Suíço, que é uma forma de 
fortalecer a unidade do Vida Bancária 
e ao mesmo tempo promover a 
confraternização entre as bases de 
nossa Regional”, comenta Gilmar Juliani, 
diretor de Esportes e Lazer do Sindicato 
de Cornélio Procópio.
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ApUCARANA

Saiba Mais

BANCO DO BRASIL

Fenaban não avança no debate 
sobre emprego e metas

NEGOCIAÇÃO pERMANENTE

CAIXA

Dirigentes do Sindicato de Cornélio Procópio 
distribuíram o jornal "Fique de Olho" na base 

Leia outras informações a respeito da CCV da 
Caixa do Sindicato de Londrina no endereço 

www.vidabancaria.com.br 

Saiba Mais
Veja a programação completa do 28º Congresso 

Nacional dos Funcionários do BB no endereço 
www.vidabancaria.com.br 

Saiba Mais

GREVE GERAL

Atividades da categoria em todo o País 
'esquentam' a Greve Geral do dia 30 de junho

Sindicato de Apucarana mobilizou a categoria e a população 
para a Greve Geral

Projeto de lei propõe 
abertura dos bancos 
nos sábados

Funcionários do BB e da Caixa elegem 
representantes de base e delegados sindicais

CCV de Londrina fecha R$ 1,9 milhões 
em acordos para empregados aposentados

Os funcionários e funcionárias 
do Banco do Brasil e da 

Caixa Econômica Federal que 
atuam na base territorial 
do Sindicato de Apucarana 
elegeram nos dias 20, 21 e 
22 de junho, respectivamente, 
os novos representantes 
sindicais de base e delegados 
sindicais.  No BB foram eleitos 
três representantes efetivos e 
um suplente, que atuarão junto 
a todas as dependências do banco. A eleição 
na Caixa ocorreu em quatro unidades, que 
escolheram seus delegados sindicais.
A presidenta do Sindicato de Apucarana, 

Maria Salomé Fujii, afirma que estas 
eleições foram muito importantes para 

a organização nestes dois bancos, 
principalmente no atual 

momento em que essas 
duas instituições públicas 

federais estão sofrendo com 
reestruturações impostas pelo 

governo Michel Temer (PMDB). 
“Contamos com o empenho de todos 
para enfrentar as demandas que 
se apresentarem e na fiscalização 

do cumprimento dos direitos. Eles são o elo 
entre os funcionários do BB e da Caixa com o 
Sindicato”, salienta. Os eleitos tomarão posse 
no dia 1º de julho para o mandato de um ano.

DELEGADOS SINDICAS CAIXA

REPRESENTANTES DE BASE BB
Nome Lotação
Ariane Maldonado F. Chaves Ivaiporã
Ronaldo de Souza Duraes  São João do Ivaí
Fernando Novello Porto       São Pedro do Ivaí
Suplente
André Luis Pasieznik Casini São Pedro do Ivaí

Nome Lotação
Anderson Rogério de Barros Apucarana
Douglas dos Santos Carreira  Arapongas
João Gilberto P. de Andrade Ivaiporã
Braz Donizete Fernandes Jandaia do Sul

Diretoria do Sindicato de Londrina promoveu atividades no 
Calçadão (à esq.), no Terminal de Ônibus e nos Cinco Conjuntos

Atendendo ao chamado da 
CUT e das demais Centrais 
Sindicais, Sindicatos de todo 

o país realizaram atividades no dia 
20 de junho no Dia Nacional de 
Mobilização para “esquentar” a Greve 
Geral do dia 30 contra as reformas da 
Previdência, das leis trabalhistas e por 
Eleições Diretas Já. Nas bases do Vida 
Bancária, a diretoria do Sindicato de 
Apucarana distribuiu materiais nas 
agências denunciando os deputados do 
Paraná que votaram contra a Classe 
Trabalhadora, e participou de Ato 
Público no Terminal de Ônibus Urbano, 
organizado por entidades sindicais e do 
movimento popular.
O Sindicato de Cornélio Procópio percorreu 
as agências da base para convocar bancários 
e bancários para a Greve Geral e distribuiu 
o jornal “Fique de Olho” para os clientes. Em 
Londrina, no Dia Nacional de Mobilização 
foram realizadas atividades junto à população 
no Calçadão, no Terminal de Transporte 
Coletivo Urbano e na Avenida Saul Elkind. 
Dirigentes do Sindicato distribuíram material 
com informações sobre os direitos que estão 
em risco nas reformas propostas por Michel 
Temer (PMDB) e chamando a população para 

cruzar os braços no dia 30 de junho.
“Alertamos a todos que precisamos de 
muito peso na Greve Geral para barrar as 
reformas e qualquer outro tipo de ataque 
que possa ser apresentado por esse governo 
ilegítimo que está defendendo os interesses 
dos bancos e de outros grandes grupos 
econômicos do Brasil”, relata Elizeu Marcos 
Galvão, presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio.

Assembleia dia 28 em  Londrina 
organiza o movimento
Bancários e bancárias de Londrina e Região aprovaram 
durante Assembleia realizada dia 21/06, no Sindicato, o 
indicativo de paralisação das atividades no dia 30 de junho. 
Na quarta-feira (28/06) haverá nova Assembleia, às 18h30, 
na Sede Administrativa, para organizar o movimento. 

PLC é rejeitado em votação 
na CAS do Senado
O PLC (Projeto de Lei da Câmara) 38/2017, que trata da reforma 
trabalhista, foi rejeitado na sessão do dia 20/06 da CAS (Comissão 
de Assuntos Sociais) do Senado por 10 votos contrários e nove a 
favor. A matéria agora tramita na CCJC (Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) onde deverá ser votado esta semana.

A CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária) do Sindicato de 

Londrina sobre o Auxílio-alimentação 
pós-aposentadoria dos empregados 
da Caixa Econômica Federal fechou 
aproximadamente R$ 1.900.000,00 em 
acordos durante reunião realizada no dia 
22 de junho. Na ocasião foram analisadas 
as propostas apresentadas pelo banco em 
relação a este direito e sanadas as dúvidas 
de todos que solicitaram a conciliação 
desse passivo trabalhista.
“Além das informações gerais, nos 
reunimos individualmente com cada um 
dos aposentados para avaliar as propostas 
apresentadas pela Caixa e, no final, todos 

aceitaram os valores oferecidos”, relata 
Cesar Caldana, diretor do Sindicato de 
Londrina e responsável pela CCV.

33º Conecef define reivindicações específicas 
de 30/06 a 2/07 em São Paulo
Com a estimativa da presença de 464 
delegados e delegadas será realizado entre 
os dias 30 de junho e 2 de julho, em São 
Paulo, o 33º Conecef (Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa Econômica 
Federal). Os debates serão feitos em 
quatro grupos em torno de questões 
relacionadas ao Saúde Caixa/saúde e 
condições de trabalho (Grupo 1), Funcef, 

aposentados e Previdência (Grupo 2), 
Reestruturação, reforma trabalhista e 
terceirização (Grupo 3) e Defesa da Caixa 
e demais bancos públicos (Grupo 4).

Confira a Programação completa 
do 33º Conecef no endereço 

www.vidabancaria.com.br 

Saiba Mais

Terminou sem avanços 
significativos a quarta 

reunião entre o Comando 
Nacional dos Bancários e a 
Fenaban, realizada no dia 
21 de junho, em São Paulo, 
para debater pendências 
da Campanha 2016. Foi 
discutida a cláusula 37, que 
trata do monitoramento de 
resultados, a cláusula 62, 
que diz respeito à criação 
de centros de realocação 
e requalificação, e a 65 de 
adiantamento emergencial, 
da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho). Os 
representantes da Fenaban 
apresentaram uma proposta 
de minuta de aditivo à CCT que não atende 
às expectativas geradas nas reuniões 
anteriores.
“Infelizmente, os bancos estão jogando 
na base da enrolação em temas de suma 
importância para a categoria, que são 
relacionados ao emprego, metas e à saúde. 
Eles querem fechar tudo num pacote só, 
mas na avaliação do Comando é necessário 
ter cautela em relação às mudanças que 
foram sugeridas, pois alguns pontos 

precisam sem amplamente negociados 
para que não sejam prejudiciais aos 
bancários e bancárias”, avalia Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti
Para Carlos, os líderes sindicais estão 
agindo corretamente ao priorizar o 
debate com as bases antes de fechar 
qualquer assunto que envolve toda a 
categoria. Nova rodada de negociação 
com a Fenaban foi agendada para o dia 11 
de julho, em São Paulo. 

28º Congresso Nacional avalia 
impactos da política de desmonte
Será realizado entre os dias 30 de 

junho e 2 de julho, em São Paulo, o 
28º Congresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil, que este ano tem 
o tema “Contra o desmonte: Unidade e 
Resistência”. Cerca de 350 delegados e 
delegadas de todo o País, representando 
funcionários e funcionárias da ativa 
e aposentados, serão distribuídos em 
4 grupos para debater o desmonte do 
BB, a precarização do emprego com a 
digitalização, igualdade de oportunidades 
de carreira, terceirização, pejotização e os 
impactos dessas medidas no banco.
Ivaí Lopes Barroso, diretor do Sindicato de 
Cornélio Procópio e representante do Vida 
Bancária na Comissão de Empresa dos 

Funcionários do BB, afirma que durante 
o Congresso será lançada a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos 
Públicos.
“Temos que somar todas as forças para 
lutar contra o desmonte do BB, da Caixa 
e demais bancos públicos. Estão em jogo 
nessa política de desmonte milhares de 
empregos e diversos serviços prestados 
pelas instituições voltados para o 
desenvolvimento econômico e social do 
País”, ressalta.

O senador Roberto Muniz (PP-BA) 
apresentou no dia 21 de junho o PLS 
(Projeto de Lei do Senado) 203/2017, 
propondo a revogação do artigo 1º da 
Lei 4178/62, que proíbe a abertura dos 
bancos aos sábados. A matéria tramitará 
pelas Comissões do Senado em caráter 
terminativo, ou seja, se for aprovado 
nestas instâncias não precisará passar 
pelo Plenário e será encaminhado 
diretamente para análise da Câmara dos 
Deputados.
A folga do trabalho nos sábados foi uma 
das conquistas da categoria na greve 
realizada em 1961. 

RETROCESSO

Leia outras informações sobre o PLS 203 
no endereço 

www.vidabancaria.com.br 


