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evento na câmara lança livro 
sobre os 60 anos Do sinDicato
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LONDRINA

Obra resgata as diversas 
atividades realizadas pela 

entidade desde sua fundação

o livro "sindicato 
dos bancários 
de londrina e 
região 60 anos 
- Uma história 
e muitas lutas" 
foi lançado dia 
4/08 na câmara 
municipal

sindicato de arapoti realiza dia 26/08 
almoço na aabb de Wenceslau braz

a cerimônia teve a presença de lideranças sindicais, 
representantes dos bancos, bancários e outros convidados

regiane Portieri, presidenta do sindicato de londrina, cortou o bolo em 
comemoração aos 60 anos de lutas e história da entidade 

O livro “Sindicato dos Bancários de Londrina e Região 60 
anos – Uma história e muitas lutas” foi lançado no dia 4 
de agosto em cerimônia realizada na Câmara Municipal 

de Londrina, com a presença de dirigentes sindicais bancários 
do Paraná e do Brasil, vereadores, representantes das Regionais 
de bancos e outros convidados. A mesa do evento foi composta 
pelo funcionário aposentado do Banco do Brasil e vereador 
Ailton Nantes, pela presidenta da CUT Paraná, Regina Cruz, pelo 
presidente da Fetec-CUT/PR, Júnior Cesar Dias, pelo secretário 
geral da Contraf-CUT, Carlos Souza, e pelo presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Londrina e representante do Coletivo de 
Sindicatos de Londrina, Sebastião Raimundo da Silva.  
O livro foi escrito pela jornalista Meire Bicudo e traz um resgate 
histórico do Sindicato, desde sua fundação, como Associação, 
com textos, documentos, fotos e imagens que marcaram 
as diversas lutas realizadas ao longo de seis décadas. 
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina, 
destacou em sua fala na cerimônia, sobre as muitas 
dificuldades que a categoria enfrentou nestes anos todos, 
enfatizando a importância da organização da Classe 
Trabalhadora nos dias atuais diante de tantos ataques e 
mudanças que estão ocorrendo no País.
“Estamos passando por um momento muito difícil e 
agora, mais do que nunca, temos que somar forças para 
vencer as dificuldades que estão se apresentando para 
assegurar a manutenção dos direitos, empregos e lutar 
por novas conquistas”, apontou Regiane.
O livro sobre os 60 anos do Sindicato de Londrina será 
distribuído nos próximos dias aos bancários e bancárias 
que atuam na base territorial da entidade. 

A diretoria do Sindicato de Arapoti 
está preparando o tradicional 

almoço para comemorar o Dia 28 de 
Agosto - Dia da Categoria Bancária. 
A festa de confraternização será 
realizada no próximo dia 26 na AABB 
de Wenceslau Braz. Interessados em 
participar devem fazer a confirmação 
junto à Secretaria do Sindicato de 
Arapoti, pelo telefone (43) 3557-1516, 
até o dia 18/08.

Além do delicioso churrasco, vai ter 
som ao vivo e sorteio de brindes aos 
associados e associadas presentes. 
“Contamos com os bancários, bancárias 
e seus familiares nesta festa, que terá 
um ambiente de muita alegria para 
espantar o estresse do dia a dia e renovar 
as energias para a Campanha Unificada 
deste ano”, convoca Carlos Roberto 
de Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti.



Saiba Mais

Dia 9/08 tem reunião
em londrina para 
discutir o PDve

lucro do primeiro semestre
passa de r$ 12 bilhões

As regras para adesão ao PDVE (Plano 
de Desligamento Voluntário Especial), 
lançado pelo Bradesco serão debatidas na 
reunião a ser realizada pelo Sindicato de 
Londrina no dia 9 de agosto, às 18h30, no 
Auditório Joaquim Borges Pinto, da Sede 
Administrativa. O objetivo é esclarecer as 
dúvidas dos funcionários e funcionárias do 
banco elegíveis ao PDVE a respeito do que 
está sendo oferecido antes de tomarem a 
decisão de sair por meio desse processo de 
enxugamento do quadro de pessoal.
Para aderir ao PDVE do Bradesco é preciso 
ter 10 anos ou mais de trabalho no banco, 
estar aposentado ou em condições de se 
aposentar até o dia 31/08/2017, tanto da 
rede de agências, quanto dos departamentos. 
Quem aderir vai receber todas as verbas 
rescisórias, um adicional de até 12 salários e 
terá mantido o Plano de Saúde por 18 meses. 
Wanderley Crivellari, secretário de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato de Londrina, orienta 
os bancários e bancárias do Bradesco a 
participar da reunião para terem uma base 
maior sobre as condições oferecidas pelo 
banco antes de fazer a opção pelo PDVE. 
“Cada um tem livre arbítrio a respeito da 
decisão a ser tomada, mas cabe ao Sindicato 
e à assessoria jurídica explicar os prejuízos 
que poderão ocorrer para quem ainda não 
está suficiente preparado para sair do banco 
sem ter mais o salário e os benefícios que 
recebe atualmente”, aponta Wanderley.
O prazo para aderir ao PDVE do Bradesco 
termina no dia 31 de agosto.

sindicato de londrina ganha na Justiça 
ação para participantes do santanderPrevi

ITAÚ

Veja detalhes sobre a ação contra o fundo 
de previdência do Santander no endereço  

www.vidabancaria.com.br 

Confira o que determina a Sentença contra o banco

BRADESCO

Apostando nas altas 
taxas de juros e das 
tarifas caras cobradas 

dos clientes, bem como na 
exploração dos funcionários e 
funcionárias, o Itaú fechou o 
primeiro semestre deste ano 
com lucro líquido de R$ 12,345 
bilhões. Este valor representa 
um crescimento de 15% na 
comparação com o que foi 
contabilizado no mesmo período 
do ano passado.
Conforme demonstra o balanço, 
a rentabilidade (ROE - retorno 
sobre o Patrimônio Líquido 
Médio) ficou em 21,8%, com 
alta de 1,7 pontos percentuais em 12 meses. 
Somente com os ganhos obtidos por meio da 
prestação de serviços mais a renda das tarifas 

bancárias o banco apresentou crescimento de 
7,3% no semestre, totalizando R$ 17,3 bilhões. 
Ao mesmo tempo, as despesas com pessoal 

subiram 9,2%, atingindo R$ 10,8 bilhões. Em 
função disso, em junho a cobertura da despesa 
de pessoal pelas receitas secundárias do Itaú 
foi de 160,4%.
Mesmo tendo esse excelente resultado, 
o banco reduziu 961 postos de trabalho 
entre junho de 2016 e o mesmo mês deste 
ano. “Para manter esse desempenho, o 
Itaú está apostando no corte de pessoal e 
na rotatividade, sacrificando ainda mais 
os bancários e bancárias que sobram nas 
agências, com uma enorme carga de serviços, 
muita pressão e ameaças constantes de 
demissão”, denuncia Kelly Menegon, diretora 
do Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú. 

contraf-cUt critica 
falta de diálogo 
sobre reestruturação

CCB

A Contraf-CUT está cobrando reunião com 
o CCB (China Construction Bank) para 
discutir a reestruturação que está sendo 
feita no banco sem que houvesse negociação 
prévia com o movimento sindical. O banco 
vem fechando agências, extinguindo 
departamentos e efetuando demissões, 
inclusive de dirigentes sindicais, desde 
meados de julho. A Confederação busca a 
reversão das dispensas e forçar o CCB a 
suspender esse processo que está reduzindo 
o já restrito número de postos de trabalho 
que instituição tem no País.

SANTANDER

O Sindicato de Londrina, por meio da 
Advocacia Scalassara & Associados, 

que presta assessoria jurídica para a 
entidade, ganhou na Justiça do Trabalho 
a Ação Coletiva contra o Santander 
Brasil e o SantanderPrevi, sucessor da 
HolandaPrevi, tornando nulas as regras do 
novo Regulamento do Plano de Aposentadoria 
aos participantes que ingressaram no plano de 
previdência complementar em data anterior 
a 1º/06/2009. A ação também requereu 
que fossem declaradas aplicáveis as regras 
do Regulamento anterior em favor desses 
mesmos empregados participantes.
Acácio dos Santos, diretor do Sindicato de 
Londrina e diretor da Afubesp Regional do 
Paraná, afirma que as mudanças levaram 
à redução significativa da contribuição 
do Santander, enquanto patrocinador, ao 
mesmo tempo em que elevou a contribuição 
dos empregados, além de ter provocado a 
redução da complementação dos valores 
da aposentadoria, dentre outras alterações 
lesivas. “Como o novo regulamento era 
muito desvantajoso para os empregados e 
empregadas, o Sindicato decidiu acionar a 
Justiça para fazer valer as regras anteriores e 
obteve êxito”, comemora Acácio, informando 
que a referida Ação Coletiva já transitou em 
julgado, não restando ao Santander qualquer 

forma de reverter a decisão da Justiça.
Caso o banco desrespeite qualquer uma 
das determinações feitas pelo juiz estará 
sujeito à multa de R$ 50.000,00 em favor 
do bancário substituído prejudicado que 
tenha sido contratado em data anterior a 
junho de 2009. Os bancários e bancárias 
do Santander que possuem este plano de 
Previdência e que  se sentiram prejudicados 
devem comparecer na Secretaria Jurídica 
do Sindicato, nos horários do plantão 

jurídico, para que sejam tomadas as devidas 
providências em relação aos seus direitos.
É necessário trazer o Extrato de 
Contribuições e o Termo de Opção a ser 
preenchido no momento da dispensa, quando 
for o caso.

a) Não são aplicáveis as regras do 
Novo Regulamento do Plano de 
Aposentadoria HolandaPrevi aos 
empregados/participantes substituídos 
que ingressaram no plano de previdência 
privada fechada em data anterior 
a 1º/06/2009, sendo que a esses 
substituídos são aplicáveis as regras do 
Regulamento anterior;
b) Os réus devem se abster de aplicar o 
novo custeio do Plano de Aposentadoria 
HolandaPrevi em relação àqueles que 
ingressaram antes de 1º/06/2009, 
mantendo ou retornando ao previsto no 
Plano anterior;

c) Em relação aos substituídos/
empregados admitidos em data anterior 
a 1º/06/2009 que aderiram ao Novo 
Regulamento, são nulas as adesões 
individuais por eles já realizadas, devendo 
os réus restabelecer as regras contidas no 
Plano de Aposentadoria anterior;
d) Em caso de descumprimento do que 
restou decidido (vide alíneas anteriores), 
os réus serão condenados ao pagamento 
de multa de R$ 50.000,00 por contrato 
violado e em favor do empregado-
participante prejudicado.
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Dirigentes do sindicato de londrina e a assessoria jurídica explicaram aos funcionários 
e funcionárias do bb  as posições das ações que buscam pagamento da 7ª e 8ª horas

Terça (8/08) tem 
reunião em Londrina 
para debater o PDVE 

norma abre caminho para banco 
contratar mão de obra temporária

BANCO DO BRASIL

reunião com funcionários repassa 
informes sobre ações da 7ª e 8ª horas

Sindicato de Arapoti entra na Justiça para 
requerer Adicional de quebra de caixa

Leia detalhes sobre a sessão da Câmara que livrou 
Temer da denúncia de corrupção no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

vERgONhA

Deputados arquivam 
denúncia de corrupção 
contra temer
Por 263 votos a favor, 227 contra e duas 
abstenções, a Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 2 de agosto, o arquivamento 
da denúncia apresentada pela Procuradoria 
Geral da República contra Michel Temer 
(PMDB) pelo crime de corrupção passiva. 
Dentre os que votaram pela não investigação 
das relações com Temer e o empresário 
Joelson Batista, sócio da JBS, estão os dois 
representantes de Londrina, Alex Canziani 
(PTB) e Luiz Carlos Hauly (PSDB). 
Com essa decisão, o ilegítimo só poderá ser 
processado depois que deixar a Presidência 
da República e perder o forô privilegiado. 
Desde que foi denunciado pelo procurador 
Rodrigo Janot, Michel Temer liberou mais de 
R$ 3 bilhões em emendas para garantir apoio 
dos parlamentares, além de ter anistiado 
multas, reduzido juros e parcelar dívidas de 
fazendeiros com a Previdência.  
Resta saber agora ainda resta dinheiro em 
caixa para que Temer consiga se livrar de 
nova denúncia de corrupção envolvendo seu 
nome que surgiu da Operação Lava Jato.

A diretoria da Caixa Econômica 
Federal lançou na semana passada 
uma normativa interna, levando 

em conta as mudanças na legislação 
trabalhista, estabelecendo a contratação de 
trabalhadores e trabalhadoras por meio de 
empresas especializadas na prestação de 
serviços temporários para realizar as tarefas 
de técnico bancário, mas sem nenhum 
vínculo empregatício com o banco. Com essa 
medida, a Caixa deixa claro que não pretende 
realizar novos concursos públicos para 
contratação de pessoal e que também não 
deverá convocar os milhares de candidatos 
aprovados no último certame para assumir 
as vagas abertas pelos PDVEs (Programas de 
Desligamentos Voluntários Extraordinários).
A norma não estipula a quantidade de 
temporários que serão contratados, apenas 
define que o número de contratações 
dependerá da disponibilidade orçamentária 
e dos resultados esperados pelo gestor 
demandante, com base no que for 
determinado pela Geper (Gerência Nacional 
do Quadro de Pessoas e Remuneração).
Na avaliação de Amaury Soares, diretor 
do Sindicato de Londrina, ao definir esse 
procedimento a Caixa se alinha ainda mais 
à política do governo Michel Temer (PMDB) 
no sentido de precarizar o emprego no País. 
“Sempre lutamos contra a terceirização 
dos serviços na Caixa e defendemos mais 
contratações para oferecer serviços de 
qualidade à população bem como melhorar 
as condições de trabalho. Mas ao tomar 
essa decisão, o banco acelera o processo 
de desmonte, seguindo a receita adotada 

O Sindicato de Arapoti ingressou com 
duas ações na Justiça do Trabalho para 
requerer da Caixa Econômica Federal o 
pagamento aos substituídos do Adicional 
de Quebra de Caixa. Carlos Roberto 
de Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti, afirma que este direito é uma 
gratificação para os trabalhadores e 
trabalhadoras que exercem atividade na 
qual é feito o manuseio e contagem de 
numerário, como forma de compensar 

eventuais diferenças e recompensar o risco 
que a função apresenta.
“Como a Caixa não efetua o pagamento 
deste Adicional, ingressamos na Justiça 
para cobrar, incluindo os seus reflexos 
nas férias, 13º salário e das horas extras”, 
explica Carlos.
Acompanhe a tramitação das ações no site 
do TRT-9 utilizando os seguintes números 
dos processos:
00005567420175090666 - Caixa Executivo
00005584420175090666 -Tesoureiro                        

pelo setor privado, que se baseia somente 
na obtenção de lucros cada vez mais 
altos, deixando assim de lado seu papel 
enquanto instituição pública voltada para o 
desenvolvimento do País’, critica Amaury.

Com o objetivo de esclarecer as dúvidas 
geradas pelo PDVE (Programa de 
Desligamento Voluntário Extraordinário), 
lançado pela Caixa Econômica Federal no 

dia 14 de julho, o Sindicato de Londrina 
está convidando os empregados e 
empregadas que têm condições de aderir 
para uma reunião a ser realizada nesta 
terça-feira (8/08), no Auditório Joaquim 
Borges Pinto, da Sede Administrativa, a 
partir das 18h30.
Dirigentes do Sindicato e a assessoria 
jurídica estarão à disposição para sanar as 
dúvidas levantadas pelos presentes.

De acordo com ele, essa norma será 
questionada junto à direção da Caixa na 
reunião de negociação permanente agendada 
para o dia 15 de agosto, em Brasília. 

A ação contra o Banco do Brasil, 
requerendo pagamento dos direitos 

referentes à 7ª e 8ª horas aos funcionários 
que exercem ou tenham exercido o cargo 
de Assistente de Negócios/Assistente A, 
foi tema de reunião realizada no dia 1º 
de agosto pelo Sindicato de Londrina. 
Dirigentes da entidade e o advogado Jorge 
Tauil, da assessoria jurídica, fizeram 
relatos aos presentes a respeito do 
histórico das cinco ações ajuizadas em 
2013, bem como sua tramitação junto à 

Justiça do Trabalho.
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
de Londrina, afirma as ações estão em 
estágio de liquidação provisória e o banco 
já apresentou os dados dos substituídos, 
que serão a base para fazer o cálculo das 
horas extras e seus reflexos. “Estamos 
verificando esta documentação para dar 
o seguimento da ação e recuperar este 
valioso passivo trabalhista que o BB tem 
com seu funcionalismo em nossa base”, 
explica Gisa.



Plenária da Frente brasil Popular 
organiza luta contra o retrocesso

PROPOSTA EMERgENCIAL

Evento realizado em 
Londrina aprovou propostas 
para superar a crise
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vem aí o torneio de Futsal de londrina

a Plenária da Frente brasil Popular discutiu as 10 propostasdo Plano Popular de emergência 
para tirar o País da crise

ministério da saúde 
lança campanha de 
amamentação
O Ministério da 
Saúde lançou no 
dia 4 de agosto, 
em Curitiba, 
a Campanha 
Nacional de 
Amamentação, 
que tem como 
destaque o 
incentivo para 
que os pais se envolvam mais nesta etapa 
de cuidado com o filho. Para isso, o 
Ministério está orientando as empresas 
a adotar a Licença-paternidade estendida 
de 20 dias, conforme estabelece a Lei nº 
13.257/2016, sancionada pela presidenta 
Dilma Rousseff. 
A Campanha tem uma série de materiais 
informativos que buscam estimular 
as mães a amamentarem os bebês por 
pelo menos dois anos, período em que 
eles irão adquirir maior resistência a 
doenças. Neste sentido, a presença dos 
pais no auxílio ao cuidado da criança 
nos primeiros dias de nascimento, assim 
como no dia a dia, criará um ambiente 
mais adequado para sua formação.

os benefícios do leite materno
- Tem tudo o que o bebê precisa até os 6 
meses, inclusive água

- É capaz de reduzir em 13% a 
mortalidade por causas evitáveis em 
crianças menores de 5 anos

- Protege a criança de doenças como 
diarreia, infecções respiratórias e 
alergias

- Reduz risco de desenvolver 
hipertensão, colesterol alto, diabetes e 
obesidade na vida adulta

Participe da campanha "arma não é brinquedo 2017" 

Com a presença de cerca de 100 
pessoas, a Plenária da Frente Brasil 
Popular, realizada no dia 5 de 

agosto, no auditório da APP Sindicato, em 
Londrina, aprovou ações contra as políticas 
de retrocesso adotadas pelo governo Michel 
Temer (PMDB). O evento teve a presença de 
dirigentes sindicais de diversas categorias 
profissionais, representantes de partidos 
políticos de esquerda, trabalhadores rurais 
do Movimento Sem-Terra, estudantes e de 
lideranças populares.
“Os debates desta Plenária foram importantes 
para organizar as lutas da Frente Brasil 
Popular no Norte do Paraná. Temos que 
reagir contra o desmonte dos bancos 
públicos, dos programas sociais e defender a 
soberania do País, que hoje está nas mãos dos 

banqueiros e de grandes grupos econômicos”, 
ressalta João Antonio da Silva Neto, diretor do 

Sindicato de Londrina.

Estão abertas até o dia 18 de agosto 
as inscrições para o Torneio 

Bancário de Futsal 2017, 
organizado pelo Sindicato de 
Londrina, que será realizado 
na APCEF. Serão disputadas 
duas fases classificatórias, 
uma no dia 2/09 e a outra no 
dia 9/09. A final ocorrerá no 
dia 16 de setembro.
No dia 24 de agosto será realizada no 
Sindicato de Londrina a Reunião Arbitral para 
definir o Regulamento e sorteio dos Grupos. “É 
importante que todas as equipes compareçam 

à reunião para definirmos as regras. 
Isto é fundamental para que o 

Torneio continue promovendo 
a integração da categoria e 
ressalte, mais uma vez, o 
espírito esportivo em todos”, 

comenta Lupinha Moretto, 
diretor do Sindicato de Londrina.

Para inscrever sua equipe e obter 
mais informações sobre o Torneio 

de Futsal entre em contato com os 
diretores Lupinha Moretto e Joseph Sonego 
pelo telefone (43) 3372-8787.

Dia 16/09 vai ter 
Torneio de Truco
O Sindicato de 
Londrina vai promover 
no dia 16 de setembro 
mais um tradicional 
Torneio de Truco para 
bancários. Faça a 
inscrição de sua dupla 
pelo telefone (43) 
3372-8787.

Dias 11 e 12/08 tem mostra cultural e 
Feirão da resistência em londrina
O MARL (Movimento dos Artistas de Rua de Londrina) e o MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) promovem nos dias 
11 e12 de agosto, em Londrina, a V Mostra Cultural e o Terceiro Feirão 
da Resistência e da Reforma Agrária. Vai ter contação de história, 
teatro, apresentação musical e debate. Os eventos serão realizados na 
sede do MARL, que fica na Avenida Duque de Caxias, 3.241, quase na 
esquina com a Avenida Celso Garcia Cid.


