
 

LONDRINA

Sindicato foi fundado primeiramente como 
Associação e teve registro reconhecido pelo 

Ministério do Trabalho em 26/07/1957
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CHEGAMOS AOS
60 ANOS DE LUTAS! 

Comemoração do aniversário 
tem uma série de atividades

A diretoria do Sindicato de Londrina 
preparou uma série de atividades 
para comemorar o aniversário de 
60 anos. Evento a ser realizado 
no dia 4 de agosto, às 19h00, na 
Câmara Municipal vai marcar o 
lançamento do livro que conta 
a história da entidade, trazendo 
entrevistas com pessoas que se dedicaram a 
organizar as lutas da categoria.

No dia 26 de julho os bancários 
e bancárias que atuam na 
base territorial de Londrina 

comemoram 60 anos de fundação do seu 
Sindicato. São seis décadas de muitas lutas 
e conquistas, numa história construída 
com o esforço daqueles que se dedicaram 
a organizar a categoria para buscar 
melhorias salariais, nas condições de 
trabalho, saúde, segurança e, também, 
qualidade de vida.
Fundado inicialmente, em janeiro de 1957, 
como Associação voltada para atividades 
de lazer e esporte, aos poucos a diretoria 
da entidade sentiu que não podia deixar de 
lado questões que envolviam as demandas 
existentes nos bancos. Foi assim que no 
dia 4 de maio daquele ano surgiu a ideia de 
transformar a Associação em entidade de 
classe, o que se tornou realidade em 26 de 
julho com o registro sindical reconhecido 
pelo Ministério do Trabalho.
Com uma atuação marcante e inserida 
em âmbito nacional, em pouco tempo o 
Sindicato dos Bancários de Londrina e 
Região tornou-se referência de luta, o que 
levou a sofrer intervenção da ditadura 
militar em 1964. Foram 19 anos de uma 
gestão atrelada ao governo militar e 
distante dos interesses da categoria, ciclo 

que só foi rompido em 1985, quando um 
grupo de bancários e bancárias se uniu 
e conseguiu retomar o comando de sua 
entidade.
Como o primeiro Sindicato a se filiar à 
CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
no interior do Paraná, sua atuação foi 
decisiva para reorganizar a categoria em 
todo o Estado, derrubando as intervenções 
que ainda existiam em algumas bases 
sindicais, com destaque para Cornélio 
Procópio, Apucarana e Curitiba. Também 
foi assim que surgiu a Fetec-CUT/PR, 
em Londrina, Federação que atualmente 
representa 85% dos bancários e bancárias 
paranaenses, com 10 Sindicatos filiados.
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato 
de Londrina, afirma que este trabalho é 
uma referência não só para o movimento 
sindical, mas também para toda a 
sociedade, lembrando que a entidade tem 
representantes em diversos Conselhos 
Municipais, exercendo sua cidadania.
“É com muito orgulho e satisfação que 
hoje estou à frente do Sindicato dos 
Bancários de Londrina, mantendo este 
espírito de luta que despertou há 60 
anos e continua firme em busca de 
novas conquistas para a nossa categoria”, 
ressalta Regiane. 

No dia 25 de agosto vai ter o 
tradicional Baile dos Bancários, que 
este ano terá como tema os 60 anos 
do Sindicato. A animação ficará por 
conta da Banda Renasix e o jantar 
será preparado pelo Buffet Stylo. 
Acompanhe as demais atividades no 
Vida impresso, na internet e pelos 

perfis do Sindicato de Londrina nas Redes 
Sociais. 
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D NC RBANCO DO BRASIL

Mudanças no atendimento é 
tema de reunião com a Gerev

Confira outras informações a respeito da reunião 
com o Bradesco no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

BRADESCO

COE discute PDVE e critica 
falta de pessoal nas agências

Integrantes da COE solicitaram ao Bradesco a extensão dos benefícios do PDVE 
aos funcionários demitidos nos últimos dias

Regiane Portieri, prsidenta do Sindicato, Gisa Bisotto, secretária Geral, e o secretário de Assuntos 
Jurídicos, Wanderley Crivellari, se reuniram com a Gerev do Banco do Brasil O Bradesco promoveu um reajuste 

salarial que pode chegar a 15% para os 
funcionários que atuam na gerência 
com o objetivo, segundo o banco, para 
fazer o realinhamento do pessoal dessa 
área. De acordo com Valdecir Cenali, 
diretor do Sindicato de Londrina, esse 
procedimento causou descontentamento 
nos demais funcionários.
“Defendemos que o banco faça reajustes 
de forma linear e isonômica, porque 
todos os funcionários e funcionárias 
fazem parte da mesma unidade. Vale 
lembrar que nenhum gerente consegue 
trabalhar sem o apoio do pessoal 
chamado de retaguarda e é o conjunto 
das atividades que gera os resultados 
esperados pelo banco”, argumenta 
Valdecir, avaliando que não é possível 
aceitar esse tipo de descriminação.

Reajuste para 
gerentes provoca 
descontentamento

O Sindicato se reuniu no dia 20 
de julho com a Gerev (Gerência 
Regional de Varejo) do Banco 

do Brasil para discutir o processo de 
implantação da Agência-Empresa e 
Escritórios Digitais na cidade. Segundo 
informações do banco, até o mês de agosto 
deverá entrar em funcionamento a primeira 
Agência-Empresa (MPE) de Londrina. 
Os Escritórios Digitais (Pessoa Jurídica e 
Pessoa Física) deverão ser implantados no 
último trimestre deste ano.
“O Sindicato procurou o gerente regional 
do BB com a preocupação em relação aos 
funcionários, seus cargos e comissões, 
bem como sobre as mudanças que as 
agências sofrerão”, afirma Regiane 
Portieri, presidenta do Sindicato. Ainda 
de acordo com o banco, as carteiras serão 
migradas com seus respectivos gerentes 
e assistentes, sem previsão de redução de 
cargos e comissões, e sem ”trava” para 
transferências.  Neste primeiro momento 
as carteiras migradas serão da praça de 
Londrina, mas, futuramente, é possível que 
os Escritórios Digitais absorvam carteiras 
de agências da região.
“A última reestruturação promovida pelo 
BB causou muitos traumas, deixando os 

funcionários e funcionárias receosos com 
novas mudanças. Muita coisa não está 
definida, fazendo com que várias perguntas 
ainda estejam sem respostas, porém estamos 

A Contraf-CUT e COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do 

Bradesco se reuniram no dia  20 de julho 
com o departamento de Recursos Humanos 
para debater o PDVE (Plano de Desligamento 
Voluntário Especial), lançado pelo banco no dia 
13 de julho, mesma data em que Michel Temer 
(PMDB) sancionou a reforma trabalhista, 
que havia sido aprovada dois dias antes pelo 
Senado. Valdecir Cenali, diretor do Sindicato 
e representante do Vida Bancária na COE 
Bradesco, afirma que o PDVE é dirigido ao 
pessoal que atua nos departamentos do banco 
e àqueles que já estão aposentados pelo INSS 
ou têm condições de se aposentar.
Na reunião, de acordo com Valdecir os 
dirigentes sindicais afirmaram que esse 
processo vai sobrecarregar ainda mais os 
funcionários e funcionárias e cobraram 
reposição das vagas e, por isso, foi solicitada 
a suspensão das demissões de funcionários 
que façam parte do público-alvo do plano até 
o dia 31/08/2017. “Foi pedido também que 
os bancárias e bancários que fazem parte do 
público-alvo e que foram demitidos ou que 
pediram para sair nos últimos dias tenham 
direito a aderir ao PDVE”, relata o diretor 
do Sindicato. Segundo ele, a COE também 
solicitou reunião com o banco para discutir as 
mudanças na legislação trabalhista.
“Orientamos a todos que analisem bem 
as condições propostas antes de tomar 
uma decisão. Só deve aderir quem já está 
preparado para sair do banco e tocar a vida 
tranquilamente, sem ter que pedir a conta”, 
explica Valdecir Cenali.

Condições
Para aderir ao PDVE é preciso ter 10 anos 
ou mais de trabalho no banco. Quem fizer a 

opção após o dia 2/08/2017 terá direito à PLR 
proporcional, por isso não precisa ter pressa 
para tomar essa decisão. O Bradesco oferece 
o pagamento de todas as verbas rescisórias, 
como se fosse uma demissão sem justa causa, 
e direito ao PLUS de até 12 salários. O Plano 
de Saúde será mantido por 18 meses, mas 
quem aderir não terá direito a requerer o 
Seguro-desemprego.

Kelly Menegon (terceira à dir.), representa o Vida Bancária no Grupo de Trabalho 
de Saúde  com o Itaú 

GT de Saúde debate com banco 
Programa de Retorno ao Trabalho

itaú

atentos a este processo de reorganização 
para evitar mais prejuízos aos bancários”, 
ressalta Gisa Bisotto, secretária geral do 
Sindicato.

O GT (Grupo de Trabalho) de Saúde e 
Condições de Trabalho do Itaú Unibanco 

se reuniu no dia 18 de julho, em São 
Paulo, quando os representantes do banco 
apresentaram à COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) respostas às reivindicações 
do movimento sindical sobre o Programa 
de Retorno ao Trabalho/Readaptação. Kelly 
Menegon, secretária de Saúde do Sindicato 
e representante do Vida Bancária na COE 
Itaú, afirma que as propostas do banco 
serão avaliadas, mas já adianta que um dos 
problemas mais evidentes é o fato de não 
prever a participação do movimento sindical 
neste Programa.
Na reunião também foi discutida a questão da 
CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). 
Os sindicalistas disseram que quase não 

existe a emissão desse documento pelo 
Itaú e solicitaram o repasse de informações 
estratificadas sobre os afastamentos dos 
funcionários e funcionárias por tipo e CID 
(Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde).
“Esta informação é muito importante para 
verificar o real grau de adoecimento entre 
os bancários e bancárias do Itaú. Sem ela, o 
número de acidentes de trabalho do banco é 
muito inferior ao que verificamos nos demais 
bancos”, salienta Kelly.
A COE cobrou ainda do banco a entrega dos 
prontuários médicos aos trabalhadores, pois 
isso não tem sido feito, conforme denúncias 
recebidas pelos Sindicatos. Por fim, foi 
levantada uma série de irregularidades dos 

prestadores de serviços médicos, que estão 
prejudicando os funcionários, e criticado 
o processo de afastamento/licenciamento 
dos trabalhadores, que está nas mãos dos 
gestores.
“Não concordamos com esse tipo de 

encaminhamento, porque o gestor não 
tem preparo e nem mesmo tempo para 
acompanhar esse processo, além do que o 
funcionário não tem como se informar a 
respeito do que for decidido sobre sua carreira 
no banco”, questiona a diretora do Sindicato. 

CORNÉLIO PROCÓPIO

APUCARANA

Sindicato ganha 
da Caixa ação
da 7ª e 8ª horas

Adicional de quebra de caixa será 
cobrado na Justiça do Trabalho

O Sindicato de Cornélio 
Procópio, por meio 

de sua assessoria jurídica, 
ganhou a ação da 7ª e 8ª 
horas para empregados 
e empregadas da Caixa 
Econômica Federal 
lotados em sua base 
territorial que atuavam 
ou que ainda exercem a função de Gerente 
de Relacionamento. Taís Ferreira, secretária 
Jurídica do Sindicato de Cornélio Procópio, 
afirma que a ação foi proposta em 2012 e 
transitou em julgado, ou seja, não tem mais 

como o banco recorrer.
“Como a Caixa não 
apresentou a lista 
dos empregados e 
empregadas que 
atuaram como Gerente 
de Relacionamento em 
nossa base entre junho de 
2007 até os dias de hoje, 

tivemos que fazer um levantamento dos 
substituídos para que recebam os direitos 
referentes ao trabalho excedente às seis 
horas diárias, que é a jornada legal da 
categoria”, explica Tais.

Dirigentes do Sindicato de Apucarana explicaram sos empregados da Caixa os direitos que 
serão requeridos referentes à ação do Adicional de quebra de caixa

Com o objetivo de assegurar o pagamento 
pela Caixa Econômica Federal do 

Adicional de quebra de caixa, o Sindicato de 
Apucarana se reuniu no dia 18 de julho com 
empregados e empregadas da agência 0379. 
Na ocasião foram prestados esclarecimentos 
em torno da ação que será proposta pelo 
Sindicato requerendo este direito a todos 
que atuam com manuseio de numerário.
Damião Rodrigues, diretor do Sindicato 
de Apucarana, afirma que este direito está 
previsto no regulamento do banco, mas não 
é pago, o que gerou um importante passivo 

trabalhista a ser cobrado judicialmente. 
“Este Adicional existe para remunerar de 
forma adequada os bancários e bancárias 
que atuam nesta função de maior 
complexidade, como é o caso dos caixas, 
avaliadores de penhor e tesoureiros”, 
explica.
De acordo com Damião, antes de ingressar 
com esta demanda na Justiça do Trabalho 
o Sindicato vai agendar uma Assembleia 
com os empregados e empregadas da 
Caixa para colocar todos a par do que será 
pleiteado.

Ações cobram 
VCP do BB e horas 
extras na Caixa
O Sindicato ingressou com ações 
trabalhistas, por meio da assessoria jurídica, 
requerendo direitos dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal. No BB, está sendo 
pleiteado liminar que obrigue o banco a 
pagar a VCP (gratificação de função) a todos 
os funcionários que perceberam este direito 
por 10 anos ou mais. A ação busca também 
a declaração de nulidade de quaisquer 
supressões/reduções da gratificação de 
função dos substituídos, bem como sua 
incorporação aos salários. Além disso, o 
Sindicato requer que a Justiça condene o 
banco a pagar indenização por dano moral 
a todos que tiveram retirado este direito. 
A ação contra a Caixa tem por objetivo 
garantir o pagamento de adicional de 
100% no valor das horas trabalhadas pelos 
empregados e empregadas convocados a 
trabalhar no processo de saque de contas 
inativas do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço).
Wanderley Crivellari, secretário de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato, afirma que estas 
duas ações demonstram o empenho da 
entidade em defender direitos da categoria 
que são negados pelos bancos. “Nos dois 
casos temos questões que dizem respeito às 
reestruturação que estão em curso no BB 
e na Caixa, afetando de forma negativa a 
vida dos funcionários e de seus familiares, 
com o corte da remuneração e a retirada 
do período que é reservado ao repouso”, 
argumenta Wanderley.  
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Unidade da CASSI em 
Londrina faz lançamento 
do Sistema de Referenciamento

ESPAÇO PARA A SAÚDE

A unidade da CASSI em Londrina foi uma das duas escolhidas para receber o projeto piloto 
do Sistema de Referenciamento 

A CASSI, caixa de assistência dos 
funcionários do Banco do Brasil,  
realizou no dia 19 de julho, na 

unidade em Londrina, o lançamento 
do Sistema de Referenciamento, 
que compreende um conjunto de 
estratégias e ações articuladas para 
favorecer a continuidade do cuidado 
aos participantes acompanhados na ESF 
(Estratégia Saúde da Família).

modelo de atenção integral à saúde, que 
comprovadamente traz mais economia 
para o plano e melhores resultados nos 
tratamentos. A unidade da CASSI em 
Londrina foi uma das duas escolhidas 

no País (a outra foi João Pessoa) para 
o lançamento deste projeto piloto, por 
conta do alto grau de satisfação no 
relacionamento entre participantes, a 
CliniCASSI e a rede credenciada.

Por meio deste Sistema, o prestador de 
serviços credenciado torna-se referenciado 
e, neste processo, compromete-se com 
o retorno da informação ao médico de 
família, visando a integralidade da atenção 
à saúde. 
“O objetivo deste Sistema é melhorar o 
atendimento com maior racionalidade no 
uso dos recursos da CASSI, de acordo com 
as necessidades dos participantes”, explica 
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
de Londrina e integrante do Conselho 
de Usuários no Paraná. De acordo com 
Gisa, esta ação visa o fortalecimento do 

cORNéLIO PROcóPIO

Funcionários do BB e da Caixa elegem delegados sindicais
Os funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal lotados na área de 
atuação do Sindicato de 
Cornélio Procópio elegerão 
nos dias 26 e 27 de julho os 
representantes sindicais de base e 
delegados sindicais.
No BB, conforme estabelece 
o Acordo Coletivo, serão eleitos 

Bancos exterminam 10.752 postos de trabalho
no primeiro semestre deste ano

NA cONTRAMÃO

A PEB (Pesquisa do Emprego Bancário), 
realizada pela Contraf-CUT, em 

parceria com o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), apurou que no 
primeiro semestre deste ano os bancos 
fecharam 10.752 postos de trabalho no 
País. Os Estados de São Paulo, Paraná e 
Rio de Janeiro foram os que registraram 
maior redução de vagas de emprego. 
Sozinha, a Caixa Econômica Federal foi 

responsável pelo fechamento de 4.429 
postos de trabalho.
De acordo com a PEB, a desigualdade 
ainda persiste no setor financeiro, 
fazendo com que as mulheres admitidas 
nos bancos nos primeiros seis meses de 
2017 recebam, em média, R$ 3.576,00. 
Este valor corresponde a 68,2% da 
remuneração media dos homens 
contratados no mesmo período.
“A cada dia que passa os bancos enxugam 

mais o quadro de pessoal sem se importar 
com as consequências dessa política para 
o País, com a qualidade do atendimento 
ou mesmo com a vida dos funcionários 
dispensados”, critica Carlos Roberto 
de Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti.
Para ele, a categoria precisa se mobilizar 
para fortalecer a luta em defesa dos 
empregos, que é prioridade na mesa de 
negociações da Campanha 2017.

Projeto piloto teve 
lançamento apenas em 
Londrina e em João Pessoa

representantes para atuar junto a todas 
as agências da entidade. Na Caixa 

a eleição ocorrerá por unidade, 
que vai escolher seu delegado 

sindical para atuar junto com o 
Sindicato.

Elizeu Marcos Galvão, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio, 
destaca a importância desta 

escolha para organizar a mobilização dos 

funcionários com vistas à Campanha 
Unificada 2017 e as lutas específicas destes 
dois bancos. “O BB e a Caixa estão passando 
por reestruturações que envolvem redução 
de pessoal, cortes de direitos e um processo 
de digitalização dos serviços. Temos que 
somar forças para impedir o avanço desse 
desmonte, garantir a manutenção dos 
empregos, bem como o papel destes dois 
bancos públicos”, ressalta Elizeu.

Sindicato vai 
erradicar árvores na 
Chácara 28 de Agosto

LONDRINA

O Sindicato vai realizar nos próximos 
dias a erradicação de árvores na 
Chácara 28 de Agosto, a Sede 
Campestre da entidade, localizada às 
margens da represa do Rio Congonhas, 
no município de Sertaneja. As Grevíleas 
estão muito velhas e oferecem risco 
de cair e soltar galhos sobre os chalés, 
como ocorreu há alguns anos em 
função de um vendaval que provocou 
muitos danos no local.
Segundo Valdecir Cenali, diretor do 
Sindicato, a erradicação das árvores 
foi autorizada pelo IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), que solicitou o 
plantio de outras espécies como forma 
de preservar o meio ambiente.
“Este manejo vem sendo planejado 
há um bom tempo, mas só agora 
conseguimos regularizar a 
documentação junto ao IAP para fazer 
tudo conforme estabelece a legislação”, 
explica. 


