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Trabalhadores vão à luta 
contra ataques do governo

Centrais Sindicais e movimentos populares convocam atos para o 
feriado da Independência contra as reformas de Bolsonaro
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7 DE SETEMBRO

Mês dedicado 
à campanha de 
incentivo ao 
Aleitamento 
Materno

AGOSTO DOURADO

A CUT, demais Centrais Sindicais, 
Frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, em conjunto com entidades e 

movimentos populares/sociais convocam a Classe 
Trabalhadora e a população em geral para os 
atos do dia 7 de setembro, Dia da Independência, 
pelo Fora Bolsonaro, em defesa das instituições 
nacionais, pela retomada do desenvolvimento do 
País, geração de emprego e renda, o combate à 

fome e por melhores condições de vida. Os 
protestos irão reforçar o tradicional Grito 
dos Excluídos, organizado há 27 anos pela 
CNBB (Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil), em defesa de políticas sociais e 
das famílias mais necessitadas.

A mobilização vai pressionar também 
os deputados e senadores 

a rejeitarem as reformas 
elaboradas pelo governo 

federal e que estão 
em tramitação no 

Congresso Nacional, como a PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 32, que propõe 
a reforma administrativa, e a MP (Medida 
Provisória) 1045, que ataca direitos de diversas 
categoriais profissionais, incluindo a jornada de 
trabalho dos bancários.

O presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco, afirma que a Classe 
Trabalhadora precisa reagir a todos esses 
ataques que estão sendo feitos pelo governo 
Bolsonaro em plena pandemia. “Eles estão 
aproveitando o momento para ‘passar a 
boiada’ e não podemos assistir parados a todos 
esses retrocessos. Vamos às ruas no dia 7 de 
setembro lutar por um Brasil melhor e por uma 
política econômica que livre nossa população 
da miséria”, ressalta Felipe.

Felipe lembra que enquanto os bancos, 
o agronegócio e grandes grupos privados 
comemoram novos recordes de lucro, o 
trabalhador e o aposentado sofre com a alta 
dos preços dos alimentos, dos combustíveis e 
até das tarifas de água e energia elétrica sem 
que o governo tome providências para conter 

o aumento do custo de vida. “Temos 
que exigir o Fora Bolsonaro, o fim das 
privatizações, defesa dos direitos e 

medidas para combater a inflação e a 
carestia”, finaliza.
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Crédito da PLR será 
feito dia 31/08 

Sindicato ganha ação do intervalo de 15 minutos 
para empregadas da Caixa em Porecatu

Leia estas e mais informações no endereço
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Justiça restabelece 
função de caixa em 
todo o País

CEE debate acordo sobre 
teletrabalho e banco de horas

A Ação Civil Pública ajuizada em 
fevereiro deste ano pela Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) garantiu o 
restabelecimento da função de caixas para 
todos os funcionários do Banco do Brasil no 
País. A decisão foi reafirmada na audiência 
de instrução do processo, realizada no dia 
24 de agosto, na qual o juiz não aceitou as 
tentativas do banco de derrubar a liminar 
que reconheceu o direito dos funcionários 
para todo o País.

Com isto, o BB é obrigado a cumprir 
a determinação judicial até o dia 1º de 
setembro e pagar os retroativos em até 30 
dias. Apesar dessa vitória da Contraf-CUT, 
a Justiça do Trabalho de Brasília ainda não 
julgou o mérito da ação.

Para o diretor do Sindicato de 
Londrina, Laurito Porto de Lira Filho, esta 
decisão reverte, em parte, os impactos 
da reestruturação lançada pelo Banco 
do Brasil no início do ano, quando foi 
extinta a função e a gratificação dos 
caixas executivos, fazendo com que todos 
voltassem à função de escriturário. “Além 
da perda significativa na remuneração 
dos funcionários, com essa medida o 
banco também provocou insegurança nos 
caixas, já que eles não tinham como saber 
o quanto iriam receber no final do mês, 
pois isso iria depender do fluxo de clientes 
ou até mesmo do humor do seu chefe”, 
argumenta Laurito.

Após meses de cobrança, a 
CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) conseguiu se reunir, 

no dia 24 de agosto, com a direção da 
Caixa Econômica Federal para debater o 
acordo de teletrabalho e o banco de horas 
em decorrência da pandemia causada pelo 
novo coronavírus. Representantes dos 
empregados e empregadas apresentaram 
diversas contrapropostas à minuta do banco, 
que se prontificou em analisá-las e dar 
retorno.

A CEE deixou claro que não abre mão de 
alguns pontos, como a prorrogação do home 
office até que haja segurança sanitária para 
o retorno ao trabalho presencial, levando em 
conta o avanço da variante delta, e a isenção 
de responsabilidade dos empregados por 
possíveis doenças ocupacionais geradas 
devido à falta de condições adequadas de 
trabalho.

Na reunião também foram abordadas 
questões relacionadas ao controle da 
jornada, horas extras, saúde e à Promoção 
por Mérito. Sobre saúde e segurança no 

trabalho, os empregados não concordam 
com a intenção da Caixa de transferir a eles 
a responsabilidade por possíveis futuras 
doenças ocupacionais geradas devido ao 
trabalho realizado em home office. “A 
direção da Caixa quer impor regras sobre 
saúde e segurança para quem está em home 
office sem levar em conta, muitas vezes, a 
falta de mobiliário e espaço adequado para 
exercer suas atividades, que dirá para fazer 
exercícios indicados na cláusula. Tem que 
haver um tratamento diferente para quem 
trabalha em casa e aqueles que estão atuando 
presencialmente”, defende o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.

Lucro
A Caixa obteve lucro líquido de R$ 10,8 

bilhões no primeiro semestre de 2021, valor 
que representa alta de 93,4% na comparação 
com o que foi apurado no mesmo período do 
ano passado. Só no segundo trimestre o lucro 
foi de R$ 6,3 bilhões. Parte do lucro se deve 
à venda de ativos, como as ações da Caixa 
Seguridade e o desinvestimento no Banco 
Pan.

O Banco do Brasil atendeu solicitação 
feita pela Contraf-CUT e anunciou o 
crédito aos funcionários da primeira 
parcela da PLR (Participação nos 
Lucros ou Resultados), referente ao 
exercício financeiro de 2021, para o dia 
31 de agosto. Pelo Acordo Coletivo de 
Trabalho, o banco tem prazo de até 10 
dias após a distribuição dos dividendos 
aos acionistas para efetuar o pagamento 
aos funcionários.

Dirigentes do Sindicato de 
Londrina repassaram cheques 

referentes aos direitos na ação 
a empregadas da Caixa

A Diretoria do 
Sindicato de Londrina 
fez o repasse, no dia 
20 de agosto, dos 
direitos a empregadas 
da agência da Caixa 
Econômica Federal de 
Porecatu referentes ao 
intervalo de 15 minutos 
na intrajornada para a 
mulher. De acordo com 
o secretário de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato 
de Londrina, Leonardo 
Rentz, esta ação foi 
ajuizada em 2015 e 
contemplou 10 bancárias 
no rol de substituídas.

“Este é um direito garantido na legislação, 
que estabelece o pagamento dos 15 minutos 
destinados para descanso ou alimentação 
antes do período de prolongamento da 

jornada. Neste caso, este tempo tem que 
ser remunerado como horas extras”, explica 
Leonardo, afirmando que o Sindicato tem 
diversas outras ações tramitando na Justiça 
do Trabalho requerendo a remuneração 
desse intervalo para as bancárias. 
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COE cobra respostas 
do banco sobre 
projeto 2030

CUT completa 38 anos
de lutas e conquistas

Integrantes da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) e do 
Comando Nacional dos Bancários se 
reuniram com o diretor de Recursos 
Humanos do Itaú Sérgio Fajerman, no dia 
25 de agosto, para debater as mudanças 
que afetam os funcionários e as relações 
de trabalho implementadas pelo banco 
nos últimos anos. O banco foi questionado 
a respeito do que pretende fazer com esse 
novo modelo de agências, com a redução 
de pessoal e a onde quer chegar com o 
projeto Itaú 2030.

A COE deixou claro na reunião que 
acredita no diálogo entre as partes e 
negociações permanentes para aliviar 
o impacto das mudanças na vida e no 
futuro dos funcionários. Neste sentido, o 
RH do Itaú concordou em discutir o tema 
Diversidade com o movimento sindical.

Para o presidente do Sindicato de 
Arapoti, Carlos Roberto de Freitas, o fato 
de o diretor Sérgio Fajerman ter aceitado 
se reunir com os representantes dos 
bancários é um sinal positivo. “As novas 
tecnologias e o aumento da concorrência 
no setor financeiro estão exigindo 
alterações nas estratégias dos grandes 
bancos para manter seu desempenho no 
mercado. Precisamos saber como que 
isso vai afetar as relações trabalhistas, a 
remuneração e até mesmo a saúde dos 
bancários”, questiona. 

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) completou no 
dia 28 de Agosto, que é o Dia do 

Bancário, 38 anos de atividades e lutas, 
consolidando seu papel de representação 
dos trabalhadores do campo, da cidade, do 
setor público e do privado. Nascida em plena 
ditadura militar, a Central atuou, como nos 
dias atuais, pela democratização do País, por 
melhores salários, condições de trabalho de 
todas as categorias profissionais, contra as 
injustiças sociais, pela igualdade, contra a 
discriminação racial e em defesa dos direitos 
humanos.

Hoje, a CUT é a maior Central Sindical do 
País e está presente em todos os ramos de 
atividade econômica, com 3. 960 entidades 
filiadas, 7,9 milhões de associados e 25,8 
milhões de trabalhadores e trabalhadoras na 
base.

“Desde a campanha Diretas Já, passando 
pelo impeachment de Collor de Mello, 
por uma política de valorização do salário 
mínimo e diversas outras lutas nacionais, 
a CUT sempre foi protagonista das mais 
importantes mobilizações nacionais em busca 
de uma sociedade mais justa, com liberdade 
e solidariedade”, afirma Damião Rodrigues, 
presidente do Sindicato de Apucarana.

Para ele, assim como em 1983, quando 
foi fundada a CUT, a Classe Trabalhadora 
precisa estar unida e mobilizada para barrar 
os ataques que o governo Bolsonaro vem 
fazendo aos direitos trabalhistas e aos 
serviços públicos, trazendo de volta a miséria 
e elevados índices de desemprego. “É hora 
de somarmos forças para dar um basta nos 
retrocessos e levar o nosso País a retomar 
o caminho do desenvolvimento”, avalia 
Damião.

Sindicato paralisa 
agência do BB de Ibiporã 
por falta de segurança

O Sindicato de Londrina paralisou o expediente da 
agência do Banco do Brasil no dia 30 de agosto para 
garantir a segurança dos funcionários, funcionárias, 
vigilantes e dos clientes, porque a porta com detector 
de metais não estava funcionando corretamente. 
“Assim que soubemos do problema nos dirigimos para 
a agência e solicitamos a suspensão do atendimento até 
que seja reparado o sistema de travamento, garantindo 
tranquilidade para que todos trabalhem”, relata Edvaldo 
Zanutto, diretor do Sindicato de Londrina e responsável 
pela área de segurança bancária.

Edvaldo Zanutto e Laurito Porto de 
Lira Filho, diretores do Sindicato de 
Londrina, solicitaram suspensão no 

atendimento do BB de Ibiporã
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Sindicatos homenageiam 
bancários e bancárias

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Live distribuiu brindes para 
filiad@s da base de Cornélio

28 DE AGOSTO
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Como ocorre todos os anos, os Sindicatos de Apucarana, 
Arapoti, Cornélio Procópio e de Londrina prestaram 
homenagens à categoria pela passagem do dia 28 de 

Agosto, Dia do Bancário e da Bancária, que é uma referência de 
luta para a Classe Trabalhadora. Foram distribuídos brindes e, 
no caso de Cornélio Procópio, uma live fechou as comemorações 
da data no dia 27/08, com muita alegria e sorteio de brindes para 
filiados e filiadas do Sindicato.

“A categoria bancária merece todas as homenagens por 
sua capacidade de resistência e unidade na luta, fatores 
fundamentais para as diversas conquistas que temos alcançados 
ano a ano. Nem mesmo a pandemia e o distanciamento tiram 
o brilho do Dia do Bancário e da Bancária”, afirma Ivaí Lopes 
Barroso, presidente do Sindicato de Cornélio Procópio.

O Sindicato de Cornélio Procópio realizou no dia 27 de agosto uma live 
(foto) para comemorar o Dia do Bancário e da Bancária, com sorteio de cinco 
cestas gourmet para sindicalizados e um final de semana no Aguativa Golf 
Resort. Segundo o presidente do Sindicato de Cornélio Procópio, Ivaí Lopes 
Barroso, foram registrados mais de 160 engajamentos na transmissão do 
evento feita pelo Facebook, que teve na abertura a apresentação do músico 
Leanezio Pedro. “Agradecemos a todos e todas que interagiram conosco na 
comemoração do Dia do Bancário e da Bancária. Já estamos pensando na 
realização da próxima edição devido ao sucesso desta live, que proporcionou 
bons momentos de descontração com a categoria”, avalia.

Diretoras do Sindicato de 
Londrina na homenagem a 
bancári@s do Bradesco Prime

Empregado da Caixa, em Jacarezinho, recebe 
o brinde do secretário geral do Sindicato de 

Cornélio Procópio, Johni Muller

Diretores do Sindicato de Arapoti 
distribuíram suportes para celular a 
bancári@s do Itaú 

Bancária do Bradesco 
homenageada por diretoras do 

Sindicato de Apucarana


