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19ª ConferênCia dos BanCários 
define propostas do paraná
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oit condena reforma trabalhista

CAMPANHA 2017

em reposta ao documento protocolado 
por Centrais sindicais brasileiras 
no mês de junho deste ano, a oit 
(organização internacional do 
trabalho) afirmou que o governo do 
Brasil precisa respeitar os acordos que 
assinou se comprometendo a seguir 
normas que regulamentam as relações 
de trabalho em todo o mundo. neste 
sentido, a entidade condena a reforma 
trabalhista proposta pelo governo 
Michel temer (pMdB) por ir contra as 

Luta em defesa dos empregos 
e contra  a retirada dos direitos 

foram  destaques no evento

a Conferência 
estadual 
aprovou as 
estratégias 
de luta da 
categoria para 
2017

Convenções de número 98 (negociação 
coletiva), 151 (negociação coletiva para 
servidores públicos), 154 (promoção da 
negociação coletiva) e 155 (segurança e 
saúde dos trabalhadores).
para a diretora do departamento de 
normas internacionais do trabalho, 
Corinne Vargha "a adoção de um 
projeto de lei que reforma a legislação 
trabalhista deveria ser precedida por 
consultas detalhadas por interlocutores 
sociais do país."  

Com o tema “Unidos pelos Direitos e pela 
Democracia”, foi realizada nos dias 8 e 9 de julho, 
em Curitiba, a 19ª Conferência dos Bancários do 

Paraná, organizada pela Fetec-CUT/PR para definir as 
reivindicações e estratégias de luta da categoria para 
este ano. O evento debateu a conjuntura política, desde 
as reformas da Previdência e das leis trabalhistas, 
a aprovação da terceirização irrestrita no País até a 
necessidade de que sejam convocadas Eleições Diretas Já 
para restabelecer a democracia.
Participaram como palestrantes o presidente da Contraf-
CUT, Roberto Von der Osten, o presidente da Fenae 
(Federação Nacional das Apcefs), Jair Pedro Ferreira, a 
procuradora do Trabalho Cristiane Sbalqueiro Lopes, 
advogada trabalhista e ex-vice prefeita de Curitiba, 
Mirian Gonçalves a economista do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos ), Regina Camargos.
Também foram amplamente discutidos na Conferência Estadual os impactos das novas 
tecnologias no emprego bancário e ressaltada a importância de defesa dos bancos 
públicos e definida a delegação que representará o Paraná na 19ª Conferência Nacional 
dos Bancários, a ser realizada entre os dias 28 e 30 de julho, em São Paulo.
“Resistência e organização são necessárias para ampliar as nossas conquistas na 
Campanha Nacional deste ano. Temos que manter a unidade para impedir a retirada de 
direitos e, principalmente, conter o elevado número de cortes nos postos de trabalho 
na categoria”, avalia Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina, lembrando 
que nas negociações deste ano com os bancos não terá discussões acerca das cláusulas 
econômicas, pois a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) assinada com a Fenaban 
no ano passado já prevê o reajuste salarial no mês de setembro, com base na inflação 
acumulada nos últimos 12 meses, mais 1% de aumento real. 



CAIXA

Banco deturpa lei 
sobre licença-médica 
para demitir bancários

empregados e empregadas da Caixa em Cornélio procópio abraçaram a campanha 
em defesa da manutenção do banco 100% público

sindicatos de apucarana e arapoti
fecham acordos por meio da CCV

Os bancários e bancárias do Santander 
que se afastam para tratamento de saúde 
devem ficar atentos aos ardis utilizados 
pelo banco no que se refere ao retorno 
ao trabalho. O Santander está usando 
indevidamente o Decreto Lei 8691/16, que 
prevê a opção do funcionário afastado 
para tratamento de saúde de retornar 
ao trabalho antes da perícia do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social). 
Esse decreto define que o INSS poderá 
reconhecer atestado do médico assistente 
para conceder o benefício da licença, e 
estabelece também convênio com o SUS 
(Sistema Único de Saúde) para os mesmos 
fins. O decreto diz que caso a perícia 
no INSS só possa ser realizada após o 
término do prazo para o afastamento 
do empregado indicado no atestado do 
médico (assistente) ou do SUS (Sistema 
Único de Saúde), o trabalhador poderá 
optar pelo retorno no dia seguinte à data 
determinada, independentemente de ter 
passado pela perícia médica do INSS.
Os Sindicatos orientam todos os 
funcionários que forem se afastar por 
motivo de saúde a procurar a Secretaria 
de Saúde para receber as devidas 
orientações.

sindicato de Cornélio mobiliza empregados
OSindicato de Cornélio Procópio se reuniu 

no dia 7 de julho com o pessoal da agência 
da Caixa Econômica Federal para repassar 
informes sobre o 33º Conecef (Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa), realizado 
nos dias 1º e 2 de julho, em São Paulo. Foram 
abordados, dentre outros pontos, a defesa 
da manutenção da Caixa 100% pública, o 
contencioso da Funcef, falta de funcionários 
e questões relacionadas ao Saúde Caixa. A 
respeito do contencioso, Divonzir Lemos 
Carneiro, diretor do Sindicato de Cornélio 
Procópio disse que é preciso lembrar que essa 
dívida é da Caixa. ”Ressaltamos que foi lançada 
uma campanha dirigida aos empregados 
e empregadas com o objetivo de chamar a 
atenção de todos sobre os riscos que a Funcef 
está correndo caso a Caixa não salde essa 
dívida”, relata. 
Divonzir afirma que também foram aprovadas 
no Conecef outras reivindicações, como, 
por exemplo, eleições diretas com regras 
democráticas e democratização no fundo de 
previdência complementar.

o sindicato 
de apucarana 

intermediou 
dois acordos de 
ex-empregados 

da Caixa

Carlos roberto 
de freitas (à 
dir.), presidente 
do sindicato de 
arapoti, auxiliou 
o ex-empregado 
a analisar a 
proposta da Caixa

Os Sindicatos de Apucarana e de Arapoti 
realizaram, respectivamente, nos 
dias 22/06 e 6/07 reuniões da CCV 

(Comissão de Conciliação Voluntária) com 
a Caixa Econômica Federal sobre o Auxílio-
alimentação pós-aposentadoria. As propostas 
do banco foram apresentadas pela supervisora 
Sabrina Amorim Vieira Capistrano.
Segundo a diretora do Sindicato de Apucarana 
e responsável pela CCV, Zoraide Bassaco 
Sanches, os termos propostos pela Caixa 
foram aceitos por uma aposentada da 
Caixa em Arapongas e um aposentado de 
Ivaiporã. “A CCV é um canal que possibilita 
aos ex-empregados resolverem pendências 
com o Auxílio-alimentação de forma rápida, 
voluntária e sem custos”, explica Zoraide.
Na reunião com o Sindicato de Arapoti 
houve apenas uma conciliação, do bancário 
aposentado Fernando Hilário Valgas. “Esta é 
uma forma ágil de conciliar a indenização do 
benefício futuro dos empregados e empregadas 
da Caixa que se aposentam. Felizmente, a CCV 
veio para preencher a lacuna que havia em 
torno dessa questão, que acabava gerando 
demandas judiciais e longo tempo de espera 
para receber os direitos”, recorda Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti.

Abertas inscrições 
para representantes 
de base do BB e 
delegados sindicais 
da Caixa
Funcionários e 
funcionárias do 
Banco do Brasil 
e da Caixa 
Econômica Federal 
lotados na área de 
abrangência do 
Sindicato de Cornélio 
Procópio interessados em 
participar das eleições para representante 
sindical de base e delegados sindical 
têm prazo do dia 12 até o dia 21 para se 
inscrever. A votação ocorrerá nos dias 26 
e 27 de julho em todas as unidades.
Na Caixa a eleição se dará por unidade, 
que escolhera seu delegado sindical para 
atuar junto com o Sindicato. No BB, os 
eleitos representarão todos os colegas de 
trabalho na base territorial da entidade.

Erramos: Fernando Porto, representante 
de base  do BB, é de Arapongas
Diferente do que foi publicado na edição nº 1.442 do Vida Bancária, o funcionário 
do Banco do Brasil Fernando Novello Porto, que foi eleito representante 
sindical, não está lotado em São João do Ivaí. Ele trabalha na agência do BB em 
Arapongas.

SANTANDER



Leia a matéria na íntegra sobre a revista em 
quadrinhos do MPT no endereço  

www.vidabancaria.com.br 

Saiba Mais

golpe nos direitos

pLC 38 pode ser votado 
dia 11/07 no senado 

EXTERMINADoRES DE EMPREgoS

Bancos privados demitiram 84 bancários 
nas bases do Vida Bancária no primeiro semestre

Sindicato de Apucarana distribui revista 
do MPT sobre a reforma trabalhista

Maria salomé fujii, presidenta do sindicato de apucarana, 
entrega a revista do Mpt a uma bancária do Bradesco

O Sindicato de Apucarana 
está distribuindo aos 
bancários e bancárias de sua 
base territorial a revista em 
quadrinhos elaborada pelo 
MPT (Ministério Público 
do Trabalho) do Espírito 
Santo, que explica, de 
forma didática, os direitos 
que estão em risco na 
reforma trabalhista. Maria 
Salomé Fujii, presidenta do 
Sindicato de Apucarana, 
afirma que a entidade 
solicitou os exemplares 
junto ao MPT como forma 
de ampliar o debate com a 
categoria a respeito desse 
assunto, que diz respeito a 
toda Classe Trabalhadora.
“Esta revista em quadrinhos 
mostra de forma direta 
que o governo está 
tentando iludir a população 
ao alegar que a legislação trabalhista 
está desatualizada, que precisa ser 
modernizada para gerar empregos. É um 
excelente trabalho do MPT que tem por 
objetivo abrir os olhos das pessoas para o 
que está sendo feito por esse governo para 
atender aos interesses dos grandes grupos 
empresariais”, avalia.
Nos diálogos entre os personagens a 
revista aborda a questão do contrato 
de trabalho intermitente, ampliação da 

jornada, da prevalência do negociado 
sobre o legislado, do deslocamento para o 
trabalho e diversos outros pontos da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) que 
serão alterados pelo PLC (Projeto de Lei da 
Câmara) 38/2017, caso seja aprovado pelo 
Senado nesta semana, como quer o governo.

Tramitando em regime de 
urgência, o PLC (Projeto de 
Lei da Câmara) 38/2017, 

que muda mais de 100 artigos da 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), poderá ser votado no 
Plenário do Senado na sessão 
de terça-feira (11/07). A matéria 
passou pelas Comissões da 
casa nos últimos dias e todas 
as emendas apresentadas 
pelos senadores de oposição e 
também aliados do governo 
foram rejeitadas, mantendo 
assim o texto que foi 
aprovado pelos deputados.
A CUT e demais Centrais 
Sindicais, juntamente com as Frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo estão convocando 
a Classe Trabalhadora para ir a Brasília 
pressionar a rejeição do PLC 38. O senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) está pensando em 
ingressar com um pedido de mandado de 
segurança junto ao STF (Supremo Tribunal 
Federal) para suspender a tramitação 
desse projeto. Enquanto isso, o Itaú e o 
Santander estão fazendo campanha nos 
grandes meios de comunicação defendendo 
a reforma trabalhista, demonstrando que 
estão por trás desse golpe nos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. O 

banqueiro Roberto Setubal publicou artigo 
na edição do dia 2 de julho da Folha de 
S.Paulo no qual defende a “flexibilização” e a 
“modernização” da legislação.
Com esse mesmo tipo de posicionamento, o 
Santander lançou um documento afirmando 
que a PLC é o caminho para reduzir o 
desemprego no País. Para o banco espanhol, 
“a excessiva regulamentação do mercado 
de trabalho brasileiro é considerada pelas 
empresas como o segundo fator mais 
problemático para fazer negócios no país”.

Demissões nos três maiores bancos privados 
nas bases do Vida no 1º semestre de 2017
Base sindical Bradesco Itaú Santander
Apucarana 4 5 11
Arapoti 3 5 -
Cornélio Procópio 2 2 -
Londrina 19 10 5
TOTAL 28 22 16

Os Sindicatos do Vida Bancária 
registraram 84 demissões sem justa 

causa nos bancos privados no primeiro 
semestre de 2017, conforme aponta 
levantamento feito pelas entidades. Este 
número não leva em conta as dispensas 
a pedido e as que foram feitas por meio 
do PDV (Plano de Demissão Voluntária) 
do Banco do Brasil e nem mesmo do 
PDVE (Plano de Demissão Voluntária 
Extraordinário) da Caixa Econômica 
Federal.
O Bradesco foi o campeão em cortes na 
categoria, com 28 dispensas nas bases dos 
Sindicatos do Vida, seguido pelo Itaú, que 
demitiu 22 bancários e bancárias, e do 
Santander, que mandou 16 funcionários 
para o olho da rua.

Para Roberto Firmino, diretor do Sindicato 
de Cornélio Procópio e coordenador da 
Regional Vida Bancária na Fetec-CUT/PR, 
esse extermínio acarretou maior sobrecarga 
de serviços para os bancários e bancárias 
que ficaram e precarização no atendimento 
à população. “Infelizmente os bancos estão 

apostando pesado na era digital 
e não se preocupam 
com o aumento 
do desemprego, 
muito menos com 
a qualidade das 
condições de trabalho 
dos seus funcionários 
ou com os serviços 
prestados aos clientes”, 
avalia Firmino. Para 
ele, a categoria precisa 
se mobilizar na Campanha 
2017 para defender a 
manutenção dos empregos 
no setor financeiro, que é a 
prioridade nas negociações 
com os bancos.



sindicato de Londrina 
registra número maior
de atendimentos

ESPAÇo PARA A SAÚDE

Secretaria de Saúde da 
entidade atendeu 145 pessoas 
no primeiro semestre 

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br

Leia detalhes sobre o balanço da Secretaria de 
Saúde do Sindicato de Londrina no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

a equipe  de 
arapoti é 
campeã do 
6º torneio 
integração 

A equipe de Arapoti foi campeã do 6º 
Torneio Integração Vida Bancária de 

Futebol Suíço, disputado no dia 1º de julho 
no Country Clube de Cornélio Procópio. O 
segundo lugar ficou com o Bradesco de Santa 
Mariana, que representou o Sindicato de 
Cornélio Procópio no certame deste ano. E a 
equipe Bradesco Guaporé/10 de Dezembro, 
que jogou por Londrina, garantiu o terceiro 
lugar do Torneio. O troféu de artilheiro foi 
conquistado pelo jogador Gustavo Nicolelli, 
de Arapoti, que marcou quatro gols. Seu 
companheiro de equipe, Alisson Ribas, foi o 
goleiro menos vazado.

Arapoti conquista o 6º Torneio Integração Vida Bancária

AgENDA

acácio do santos e Kelly Menegon são responsáveis pelos atendimentos na secretaria 
de saúde do sindicato de Londrina 

A Secretaria de Saúde do Sindicato de 
Londrina prestou 145 atendimentos 
de bancários e bancárias no primeiro 

semestre de 2017, número que representa 
aumento em relação ao que foi registrado 
no ano passado. Para Kelly Menegon, 
secretária de Saúde do Sindicato de 
Londrina, este é um sinal de que a categoria 
está adoecendo cada vez mais.
De acordo com Kelly, o que mais levou 
ao afastamento no semestre foram as 
LER/DORT e os transtornos emocionais 
relacionados ao trabalho. “Não há dúvida 
de que as LER/DORT e transtornos 
emocionais são as patologias que mais 
afastam bancários e bancárias. Somente 
no primeiro semestre nós registramos 87 

casos de LER/DOR, o que representou 60% 
dos atendimentos¸ e 42 casos de transtornos 
emocionais, que compreendeu 29% dos casos. 
Registramos ainda outros 16 atendimentos 
relacionados a outros problemas de saúde”, 
explica.
Acácio dos Santos, diretor do Sindicato de 
Londrina que também atua junto à Secretaria 
de Saúde da entidade, estima que também 
existam muitos casos subnotificados, porque 
o bancário ou a bancária optou por não 
procurar o Sindicato ou por desconhecer seus 
direitos, e acabam não se tratando ou apenas 
se afastam por períodos de até 15 dias.
“O que mais acontece com os bancários e 
bancárias é evitar se afastar, com receio 
do banco demitir. Já atendemos inúmeros 
bancários e bancárias que foram demitidos 
e somente neste momento procurou o 
Sindicato, ainda assim, em alguns casos 
conseguimos reverter as demissões. Por 

isso, orientamos aos bancários e bancárias 
que em caso de dúvida procure o Sindicato, 
pois se não pudermos resolver de forma 
administrativa ainda temos a assessoria 
jurídica, com atendimento diário, para 
tomar as medidas cabíveis”, argumenta 
Acácio.

A agência do Santander em Apucarana teve 
cofres arrombados na madrugada do dia 4 
de julho. De acordo com Agnaldo Gonçalves, 
diretor do Sindicato de Apucarana, pelos 
indícios do local os bandidos entraram no 
banco pelo teto do prédio e com ferramentas 
arrombaram dois cofres, um que guardava 
armas dos vigilantes e outro o dinheiro.

Na ação, eles também danificaram o sistema 
operacional da agência, bem como as câmaras 
de vídeo. “A todo o momento os assaltantes 
estão encontrando meios de driblar a 
segurança dos bancos, demonstrando que 
falta uma atenção maior a este quesito”, avalia.
Agnaldo lembra que a categoria bancária 
defende mais investimentos e a instalação 

de outros dispositivos necessários para 
impedir ataques às agências, como, por 
exemplo, instalação de câmaras de vídeo na 
área externa, vigilância 24 horas, guarda das 
chaves por empresas de segurança, vidros 
blindados nas agências e colocação de portas 
com detector de metais antes do hall de 
atendimento eletrônico.

Bandidos arrombam cofres do santander em apucarana
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Banda OZ vai 
comandar o 
Baile de Cornélio

O Sindicato de Londrina já vendeu 
26 mesas para o Baile dos Bancários, 
que este ano vai comemorar os 60 
anos de fundação da entidade. A festa 
será realizada dia 25 de agosto no Iate 
Clube, com a Banda Renasix. O jantar 
será preparado pelo Buffet Stylo e terá 
diversos pratos servidos durante a noite.
O convite individual custa R$ 120,00 e 
poderá ser parcelado até setembro. Este 
ano vai ter monitora para cuidar das 
crianças durante o Baile. As reservas 
devem ser feitas junto à Secretaria (43) 
3372-8787 ou do e-mail seebld@sercomtel.
com.br.

Londrina já tem 
26 mesas vendidas. 
Faça sua reserva!

O tradicional Baile dos Bancários de 
Cornélio Procópio será animado este 
ano pela competentíssima Banda OZ 
e os petiscos ficarão a cargo do Buffet 
Champagne. Restam apenas três mesas 
a serem comercializadas e o convite 
individual custa R$ 180,00, valor que pode 
ser parcelado. O Baile vai ocorrer no dia 2 
de setembro na Associação Atlética. . Para 
obter mais informações ligue para (43) 
99931-0367 ou (43) 3524-2120.


