
 

CAMPANHA 2017

Documento propõe 
manutenção dos empregos e 

das negociações coletivas 
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Termo entregue aos bancos 
busca proteção dos direitos

NENHUM
DIREITO 
A MENOS!

NENHUM
DIREITO 
A MENOS!

O Comando Nacional dos Bancários entregou à 
Fenaban no dia 8 de agosto, em São Paulo, um 
Termo de Compromisso (leia abaixo) contendo 21 

pontos que visam a proteção dos empregos e de direitos 
históricos da categoria, além de resguardar bancários e 
bancárias de ações que podem fragilizá-los ainda mais 
diante do poder dos bancos. O documento foi elaborado 
levando em conta os riscos que a Lei das Terceirizações 
(13.429/2017) e a nova Lei Trabalhista (13.467/2017), 
recentemente aprovadas no Congresso Nacional, possam 
trazer nas relações de trabalho e nas negociações 
coletivas entre bancos e as representações da categoria, 

trazendo enorme prejuízo.
“A reforma trabalhista e a liberação das terceirizações 
em todas as atividades das empresas abrem caminho 
para uma desregulamentação brutal de direitos 
fundamentais da Classe Trabalhadora e nossa categoria 
será uma das mais afetadas, porque os bancos foram 
mentores de diversas mudanças feitas na legislação”, 
ressalta Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de 
Londrina. Por isso, Regiane acredita que a mobilização 
dos bancários e bancárias será necessária para que os 
bancos assumam os termos apresentados pelo Comando 
Nacional e evite a precarização do emprego, assim 
como as relações de trabalho no setor financeiro. No 
dia 24 de agosto haverá nova rodada de negociação 
entre o Comando e a Fenaban, quando os bancos devem 
apresentar um posicionamento a respeito desse Termo 
de Compromisso.

Termo de Compromisso
1) As partes ajustam entre si que todas as negociações serão feitas 
exclusivamente com os Sindicatos.
2) As partes ajustam entre si que a Convenção Coletiva de Trabalho 
é válida para todos os empregados das instituições financeiras e 
bancárias que o assinam, independente de faixa de escolaridade e de 
remuneração em que se enquadram.
3) As partes ajustam entre si que todos os trabalhadores que prestam 
serviço em favor da cadeia de valores, da qual sejam integrantes 
os bancos e as instituições financeiras sejam representados pelos 
Sindicatos de bancários.
4)  As partes ajustam entre si que todas as homologações dos 
desligamentos serão feitas nos Sindicatos.
5) As partes ajustam entre si que o empregador é responsável pelas 
condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho, seja ele 
interno ou externo.
6) As partes ajustam entre si que os bancos não contratarão 
trabalhadores terceirizados em atividades fim.
7) As partes ajustam entre si que os bancos não empregarão, por 

intermédio de contratos de autônomos, de contratos intermitentes, de 
contratos temporários, de contratos a tempo parcial e de contratos a 
regime 12x36.
8) As partes ajustam entre si que jornada, pausas e intervalos serão 
consideradas como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho.
9) As partes ajustam entre si que os dirigentes terão livre acesso a 
todos os locais de trabalho, inclusive, agências digitais.
10) As partes ajustam entre si que todas as cláusulas da CCT estarão 
asseguradas após a data base e permanecerão as suas vigências até a 
celebração de nova contratação.
11) As partes ajustam entre si que todas as gratificações de função ou 
comissões serão incorporadas após dez anos de recebimento.
12) As partes ajustam entre si que PLR não será parcelada em mais de 
duas vezes.
13) As partes ajustam entre si que não será feita rescisão de 
contrato de trabalho de comum acordo no formato previsto na lei 
13.467/2017.
14) As partes ajustam entre si que não haverá compensação de banco 
de horas, sem negociação coletiva.

15) As partes ajustam entre si que os intervalos de repouso e de 
alimentação terão duração mínima de uma hora.
16) As partes ajustam entre si que as férias anuais não serão 
parceladas em mais de duas vezes.
17) As partes ajustam entre si que não será utilizado o artigo 223 F e 
incisos da Lei 13.467/2017 que limita a liberdade de expressão dos 
Sindicatos e dos trabalhadores individualmente.
18) As partes ajustam entre si que o salário não será pago em prêmios 
ou por produtividade.
19) As partes ajustam entre si que não farão a quitação anual de 
passivos na forma prevista na lei 13.467/2017.
20) As partes ajustam entre si que não serão constituídos 
representantes de empregados não vinculadas aos Sindicatos para 
negociar diretamente com os bancos.
21) As partes ajustam entre si que constituirão o Grupo de Trabalho 
permanente para avaliar os impactos nas relações de trabalho 
advindas das mudanças previstas nas Leis da Reforma Trabalhista.

Comando Nacional dos Bancários



LONDRINA

Valdecir Cenali, 
representante 
do Vida Bancária 
na COE Bradesco  
alertou os 
funcionários a 
analisar bem os 
termos do PDVE 
antes de tomar 
uma decisão

Veja detalhes sobre as discussões dos PDVEs 
da Caixa e do Bradesco no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

BANCO DO BRASIL

Lucro de R$ 5,2 bilhões reflete a exploração 
de funcionários e dos clientes

CORNÉLIO PROCÓPIO

Bradesco vai fechar quatro 
agências na base do Sindicato

ARAPOTI

Assembleias dia 22 
discutem CCV do Itaú 
e Desconto Assistencial w w w . v i d a b a n c a r i a . c o m . b r
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Plenárias com a 
assessoria jurídica 
debatem PDVE na 
Caixa e no Bradesco
O Sindicato de Londrina, em parceria com 

a assessoria jurídica, realizou plenárias, 
respectivamente, nos dias 8 e 9 de agosto, para 
discutir com os funcionários o PDVE da Caixa 
Econômica Federal e o PDVE do Bradesco. O prazo 
para aderir ao PDVE da Caixa se encerrou no dia 
14/08. Já no Bradesco a adesão poderá ser 
feita até o dia 31/08.
“As orientações do Sindicato foram repassadas 
nessas duas plenárias, mas os bancários e 
bancárias do Bradesco ainda têm tempo para 
refletir e tirar dúvidas. Para tanto, lembramos 
que nossa assessoria jurídica realiza plantões 
diários no Sindicato, de segunda a quinta, 
bastando agendar”, orienta Wanderley 
Crivellari, secretário de Assuntos Jurídicos do 
Sindicato de Londrina.

A presidenta 
do Sindicato de 

Londrina (acima), 
Regiane Portieri, 

abriu a reunião 
com  empregados 

da Caixa

A agência do HSBC em Santo Antonio da Platina é uma das quatro que serão fechadas pelo 
Bradesco. Na foto de 2014, protesto do Sindicato de Cornélio contra demissões no banco

O cenário previsto pelo movimento 
sindical quando o Bradesco iniciou 

as negociações, no ano passado, para 
adquirir os ativos do HSBC no Brasil, 
começa a se tornar realidade, com 
milhares de demissões de funcionários 
e funcionárias este ano e, nos últimos 
meses, com o fechamento de unidades em 
todo o País.
O Bradesco anunciou na semana passada 
que vai encerrar as atividades de quatro 
agências localizadas em cidades da base 
do Sindicato de Cornélio Procópio. Serão 
fechadas unidades em Santo Antonio da 
Platina, Jacarezinho, Andirá e Bandeirantes. 

A agência de Andirá será fechada no dia 18 
de agosto e as demais o banco ainda não 
informou a data para cessar as atividades.
Carlos Alberto Martins, diretor do 
Sindicato de Cornélio Procópio, afirma que 
os bancários e bancárias estão temerosos 
quanto ao futuro, já que primeiro o banco 
lançou o PDVE (Plano de Desligamento 
Voluntário Especial) e agora está fechando 
agências.
“É visível o clima de pânico entre os 
funcionários, que não sabem qual destino 
que o Bradesco está preparando pra eles. 
O pesadelo, que começou com a compra do 
HSBC, parece não ter fim”, ressalta.

ITAÚ

Banco 'treina' bancários para atuar 
como testemunhas na Justiça 
Por meio do curso “E-learning de 

Testemunhas”, o Itaú está lançando 
mais uma estratégia para se safar das 
ações trabalhistas a que responde na 
Justiça por desrespeitar direitos dos 
bancários e bancárias. Esse curso foi 
desenvolvido por um departamento criado 
pelo banco e tem um vídeo carregado de 
mensagens subliminares repassadas em 
depoimentos de altos executivos, nos quais 
os funcionários são induzidos a adotar 
uma postura perante juízes em defesa do 
banco, como se fossem o próprio dono da 
instituição financeira. Isto fica evidente 
com as seguintes frases: “pensamos e 
agimos como donos”, “esse é o nosso jeito”, 

“fanáticos por performance” e “o melhor 
argumento é o que vale”.
Segundo Kelly Menegon, diretora do 
Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados), o Itaú está 
enviando convocações a funcionários em 
todo o País para que façam esse curso. “Na 
verdade isso não é um convite, mas sim 
uma coação. Com isso, o banco pretende 
criar uma legião de testemunhas que terão 
de se apresentar perante juízes para negar 
as diversas irregularidades existentes, 
como a sobrecarga de serviços, prática do 
assédio moral, extrapolação da jornada de 
trabalho, dentre outras”, aponta Kelly.

O balanço do Banco do Brasil referente ao 
primeiro semestre de 2017 demonstra 
um excelente resultado, com lucro 

líquido de R$ 5,2 bilhões, o que representa 
um crescimento de 67,3% em comparação 
ao mesmo período do ano passado. Mas, 
conforme revela análise feita pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), esse desempenho 
não foi obtido somente pelas altas taxas de 
juros, mas principalmente pelo aumento das 
tarifas cobradas dos clientes.
Como demonstra o balanço, o BB obteve R$ 
12,4 bilhões em receitas com prestação de 
serviços, ao mesmo tempo em que teve redução 
de 1,8% nas despesas com pessoal, graças ao 
processo de desligamento de funcionários. 
Com isto, a cobertura das despesas com 
pessoal pelas receitas secundárias do banco foi 
de 113,5% no primeiro semestre. “O Banco do 
Brasil está agindo como os bancos privados, 
esfolando os clientes com tarifas altíssimas, 
ao mesmo tempo em que está explorando 

funcionários com aumento na demanda de 
serviços. O resultado disso é um lucro maior e 
distanciamento do seu papel enquanto banco 
público”, critica Ivaí Lopes Barroso, diretor do 
Sindicato de Cornélio Procópio e representante 
do Vida Bancária na Comissão de Empresa dos 
funcionários do BB.
Graças à reestruturação que está em curso, 
o banco terminou os seis primeiros meses 
deste ano com 10.012 postos de trabalho a 
menos do que tinha no mesmo período do 
ano passado. Somado a isso e às altas taxas de 
juros praticadas pelo BB, a queda na carteira 
de crédito é outro destaque do balanço. Nesta 
conta foi verificado um recuo de 7,6% em 12 
meses. Nas operações com pessoas jurídicas a 
queda foi maior ainda, atingindo um percentual 
de 15,4% na comparação com o volume apurado 
12 meses atrás.

Veja detalhes sobre ao balanço do Banco 
do Brasil no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

O Sindicato de Arapoti vai realizar no dia 
22 de agosto a Assembleia específica 

dos funcionários e funcionárias do Itaú, às 
18h30, na Sede da entidade, para discutir a 
assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho 
com o banco, regulamentando a CCV 
(Comissão de Conciliação Voluntária). No 
mesmo dia, mas só que às 19h00, o Sindicato 
vai se reunir com a categoria para debater e 
deliberar a respeito do Desconto Assistencial.
Em relação à primeira Assembleia, o 
presidente do Sindicato de Arapoti, Carlos 
Roberto de Freitas, afirma que a CCV é um 
canal destinado a resolver as pendências 
trabalhistas de ex-funcionários com o banco, 
de forma mais ágil em relação à Justiça 
do Trabalho e sem custos. “Como diz o 
nome, a CCV é opcional, ou seja, o bancário 
e a bancária que foram demitidos e têm 
direitos pendentes, não quitados pelo Itaú na 
homologação do contrato de trabalho, podem 
solicitar a conciliação dos mesmos. Isto é 
apresentado ao banco, que, por sua vez, vai 
apresentar uma proposta, cabendo ao ex-
funcionário avaliar se aceita ou não o que for 
oferecido”, explica.
Sobre o Desconto Assistencial, Carlos lembra 
que a Convenção Coletiva de Trabalho 
assinada no ano passado com a Fenaban 
tem vigência entre 2016 e 2018 e que na 
Assembleia será discutido com a categoria 
as condições e prazo para fazer a oposição 
ao Desconto Assistencial. Esta contribuição é 
uma forma de o Sindicato custear as despesas 

com a Campanha Salarial, envolvendo 
publicação de editais, viagens, material de 
apoio etc.

No dia 29 de agosto, às 18h30, o 
Sindicato de Arapoti vai realizar na Sede 
da entidade a Assembleia de Prestação 
de Contas referente ao exercício 
financeiro de 2016. Além de apresentar 
os  balancetes contendo os números 
das receitas arrecadadas, das despesas 
feitas, bem como dos investimentos 
realizados, nesta Assembleia também será 
discutida a alteração na base de cálculo 
das mensalidades pagas pelos bancários 
e bancárias filiados, levando em conta o 
fim do desconto da Contribuição Sindical, 
estabelecido pela reforma trabalhista.
“Temos que definir um parâmetro para as 
mensalidades e adequar as mensalidades 
para assegurar a sustentabilidade do 
Sindicato, pois os recursos arrecadados 
com a Contribuição Sindical têm um 
peso significativo nas finanças e sem eles 
ficará difícil encaminhar as muitas lutas 
que temos pela frente”, argumenta Carlos 
Roberto de Freitas.

Dia 29/08 tem 
Prestação de Contas 
do Sindicato

A Caixa Econômica Federal divulgou no 
dia 8 de agosto as regras da Promoção por 
Mérito 2018, ano base 2017. A sistemática, 
assegurada no ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) 2016-2018, prevê pontuação final 
de até 70 pontos, resultante do somatório 
dos pontos nos critérios Frequência ao 
Trabalho, PCMSO, Horas de Capacitação, 
Iniciativas de Autodesenvolvimento e 
Indicação de Empregado na Unidade. 
A preocupação do movimento sindical, 
segundo Amaury Soares, diretor do 
Sindicato de Londrina, é com a garantia de 
oportunidades para que os empregados e 

empregadas tenham capacitação, que é um 
dos requisitos principais do programa. 
“A profunda sobrecarga de serviços 
existentes nas unidades está impedindo 
que muitas pessoas façam os cursos da 
Universidade Caixa, por isso, o movimento 
sindical já cobrou do banco a observação 
das seis horas mensais que os empregados 
têm direito para se qualificar, conforme 
estabelece o Acordo Aditivo”, ressalta. 
Amaury orienta quem estiver com 
dificuldades para se capacitar em função 
do excesso de trabalho a entrar em contato 
com o Sindicato para fazer valer este direito. 

CAIXA

Banco divulga regras para 
a Promoção por Mérito 2018

Governo perdoa 
R$ 30 bilhões de 
dívidas dos bancos
O governo Michel Temer (PMDB) está sendo 
muito generoso com os fazendeiros, com as 
empresas devedoras da Previdência Social 
e, como não poderia deixar de ser, com os 
banqueiros. No período de apenas  90 dias, 
foram perdoados cerca de R$ 30 bilhões de 
dívidas que o Bradesco, Itaú e Santander tinham 
com a União. O Santander e o Itaú tiveram 
suas dívidas perdoadas no Carf (Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais). O banco 
espanhol teve seu caso analisado pelo órgão no 
dia 20/07 e sua dívida de R$ 338 milhões com o 
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL 
(Contribuição sobre o Lucro Líquido) acabou 
sendo liquidada. As dívidas eram referentes ao 
processo de aquisição do Sudameris, em 2003. 
No caso do Itaú, a dívida era de R$ 25 bilhões 
junto à Receita Federal e dizia respeito à fusão 
com o Unibanco. Em audiência no dia 10/04, 
o Carf perdoou os impostos milionários dessa 
transação. Já a operação para perdoar a dívida 
do Bradesco foi ainda mais escusa. O governo, 
por meio da Ativos, empresa controlada pela 
Banco do Brasil, ficou responsável pela compra 
da dívida de R$ 4 bilhões em carteiras de crédito 
vencidas do banco privado.



PLR 2017

Exceção é o BB, que tem 
atrelado esse direito aos 
dividendos dos acionistas

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais
Leia outras informações sobre o pagamento 

da PLR no endereço
www.vidabancaria.com.br

WWW.SAUDEBANCARIA.ORG.BR

Bancos têm prazo até 30/09 
para pagar a primeira parcela

ARAPOTI

Dia 26/08 tem almoço na 
AABB de Wenceslau Braz

LONDRINA

Mudança na jornada 
pode afetar a saúde 
do trabalhador

Baile deste ano será 
realizado no Iate Clube

No Termo de Compromisso entregue 
pelo Comando Nacional dos Bancários à 
Fenaban no último dia 8 de agosto, em São 
Paulo, há a preocupação com a preservação 
da saúde da categoria bancária frente 
às mudanças que constam da reforma 
trabalhista.  Um dos pontos destacados no 
documento trata da jornada de trabalho e 
dos intervalos para descanso e refeição.
Com a Lei 13.467/2017, que instituiu a 
reforma trabalhista, a jornada poderá 
ser de até 12 horas diárias e o intervalo 
tem a possibilidade de ser negociado com 
os empregados, podendo ser de apenas 
30 minutos. Na legislação atual, este 
tempo tem que ser de no mínimo uma 
hora, período que deve ser utilizado pelo 
trabalhador e a trabalhadora para almoçar, 
descansar e fazer sua higiene.
Segundo dizem os especialistas em 
segurança e saúde do trabalhador, a 
mudança pode deteriorar as condições de 
trabalho. “Hoje, mesmo com o horário de 
almoço determinado na CLT, há queixas 
de gerentes de bancos sobre não ter hora 
certa para se alimentar e não conseguir 
fazer uma hora completa de almoço, como 
determina a legislação. A mudança na lei, 
se ocorrer, vai legalizar essa situação”, 
avalia Maria Maeno, médica sanitarista e 
pesquisadora da Fundacentro.  
A médica alerta também para o risco dos 
bancos apostarem no teletrabalho para 
reduzir custos e ampliar a exploração da 
mão de obra barata. “Essa mudança [na lei] 
dá margem para as pessoas trabalharem 
em casa, com seu computador e telefone. 
E abole totalmente a possibilidade de 
qualquer controle de jornada de trabalho. 
Isso quer dizer que mais pessoas ficarão 
com condições de trabalho ocultas, que 
não são passíveis de fiscalização. Ficarão 
fora do mínimo de proteção que recebem. 
Essa é uma questão que tem sido levantada, 
inclusive, pelos juristas”, disse Maria 
Maeno.

A CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) 2016/2018 estabelece 
o prazo até o dia 30 de setembro 

para que os bancos façam o pagamento da 
primeira parcela da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) referente ao lucro 
de 2017. No Banco do Brasil, o Acordo 
Aditivo condiciona o pagamento da PLR à 
distribuição dos dividendos aos acionistas, 
devendo ocorrer o crédito deste direito 
aos funcionários em até 10 dias úteis 

depois de feito esse procedimento.
Este ano não haverá negociação com 
a Fenaban a respeito das cláusulas 
econômicas, mas já está garantido o 
reajuste em 1º de setembro pelo índice da 
inflação acumulada desde a última data 
base, calculada pelo INPC/IBGE, mais 1% 
de aumento real. O mesmo percentual que 
será aplicado nos salários e demais verbas 
vai incidir sobre o valor fixo da PLR. 

A diretoria do 
Sindicato de 

Arapoti estará 
recebendo até o 
dia 19 de agosto 
os pedidos de 
reserva de convites 
para bancários e 
bancárias filiados 
que participarão do 
tradicional almoço 
em comemoração 
ao Dia da Categoria 
Bancária – 28 de 
Agosto. A festa será 
realizada no próximo 
dia 26 na AABB de Wenceslau Braz.
Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti, afirma que a 
confirmação da presença é necessária para 
preparar o churrasco que será servido 
na festa. “Serão assados cerca de 120 
quilos de carne e preparados os demais 
acompanhamentos do delicioso almoço para 
comemorar esta data tão importante para 

bancários e bancárias”, afirma.
Na ocasião também serão distribuídos 
brindes aos associados e associadas e a 
animação ficará por conta do Musical Perfil 
Sonoro, banda de músicos de Tomazina. 
Para garantir seu convite entre em contato 
com o Sindicato de Arapoti pelo telefone 
(43) 3557-1516 ou por meio do e-mail 
seebarapoti@gmail.com.

CORNÉLIO PROCÓPIO

Esgotadas mesas para 
o Baile dos Bancários
As mesas para o esperado Baile dos 
Bancários de Cornélio Procópio já foram 
todas comercializadas. A festa deste ano 
será realizada no dia 2 de setembro na 
Associação Atlética, com animação da 
Banda OZ. A mesa de frios e os petiscos 
serão preparados pelo Buffet Champagne.

Este ano, o Baile dos Bancários de 
Londrina voltará a ser realizado no salão 
do Iate Clube. A comemoração do Dia 
da Categoria Bancária e dos 60 anos 
do Sindicato vai ocorrer no dia 25 de 
agosto, sob o comando da Banda Renasix 
e o jantar preparado pelo Buffet Stylo. 
Restam apenas 11 mesas para vender. O 
convite individual custa R$ 120,00. Faça 
sua reserva junto à Secretaria do Sindicato 
pelo telefone (43) 3372-8787 ou do e-mail 
seebld@sercomtel.com.br.
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