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Comando Nacional vai entregar Minuta 
Unifi cada no dia 15/06 para a Fenaban  
agendar as negociações da Campanha 2022

ANO 38

CAMPANHA 2022

Vote na Assembleia do dia 14/06 
a Minuta de Reivindicações

Destaque para a 
conscientização 
sobre a 
importância de 
doar sangue

Junho Vermelho

Após três dias de debates, a 24ª Conferência Nacional 
d@s Trabalhador@s do Ramo Financeiro foi encerrada 
no domingo (12/06) com a aprovação do plano de 

lutas e da Minuta de Reivindicações, que será submetida à 
deliberação das Assembleias em todo o País no dia 14 de junho. 
No dia 15 o Comando Nacional d@s Bancári@s vai apresentar 
o documento à Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) para 
iniciar às negociações da Campanha Nacional 2022, levando 
em conta a proximidade da data base da categoria, 1º de 
setembro.

O evento analisou a conjuntura política e econômica do País, 
com destaque para os balanços dos bancos. Juntos, Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander tiveram lucro líquido 
de R$ 27,6 milhões no primeiro trimestre deste ano.

As reivindicações foram definidas com base na Consulta 
Nacional dos Bancári@s, que levaram a categoria a buscar 
avanços em relação à saúde, segurança, negociações das 
metas, combate ao assédio moral e às demissões. Em relação 
às cláusulas econômicas, foi aprovado o índice de 5% de 
aumento real nos salários e demais verbas, além da reposição 
da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) referente ao período de 1º de setembro de 2021 a 
31 de agosto de 2022.

Felipe Pacheco, presidente do Sindicato de Londrina e 
coordenador do Vida Bancária, convida toda a categoria a 
participar das Assembleias virtuais/remotas deste dia 14/06 
para aprovar a Minuta de Reivindicações. “Basta acessar o 
link https://bancarios.votabem.com.br/ e votar sim para as 

propostas da Minuta de Reivindicações 
e demais pontos de pauta. Depois é 
só colocar a Campanha nas ruas e nas 
redes sociais para garantir os avanços 
que queremos na Campanha deste ano”, 
explica Felipe.

A Minuta de Reivindicações aprovada na 24ª Conferência Nacional 
d@s Trabalhador@s do Ramo Financeiro estará em votação por meio 
do link https://bancarios.votabem.com.br/, que estará disponível 
nos sites dos Sindicatos do Vida Bancária das 8 horas até às 20 horas.
Veja abaixo o endereço do site do seu Sindicato: 

APUCARANA -  http://www.bancariosapucarana.org.br/

ARAPOTI - http://www.seebarapoti.com.br

CORNÉLIO PROCÓPIO - http://www.bancarioscornelio.org.br

LONDRINA - http://www.bancarioslondrina.org.br/

Dirigentes dos Sindicatos do Vida Bancária com 
a presidenta da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, 
na 24ª Conferência Nacional

Vote a proposta no site do seu Sindicato!
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STF veta a ultratividade para
Acordos e Convenções Coletivas

DIREITOS EM RISCO

Congressos do BB e da Caixa ressaltam 
importância dos bancos públicos 

Funcionários dos bancos privados 
aprovam reivindicações específicas COE negocia a 

anistia das
horas negativas

Resgatar a democracia e reeleger um 
presidente comprometido com as pautas da 
Classe Trabalhadora foi o desafio apontado 
nos debates do 33º CFNBB (Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco do 
Brasil) e do 38º Conecef (Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa Econômica 
Federal), realizados nos dias 8 e 9 de junho, 
em São Paulo. Nos eventos, que tiveram uma 
abertura conjunta com os demais bancos 
públicos federais (Banco do Nordeste, Banco 
da Amazônia e BNDES), foi destacada a 
importância dessas instituições para a 
reconstrução do Brasil que a gente quer, 
com emprego, saúde, educação, soberania, 
equidade e democracia.

Foi consenso entre os palestrantes e 
delegados impedir nas urnas a permanência 
do atual governo do País, bem como dos 
parlamentares conservadores que o apoiam 
para que os bancos públicos possam voltar 
a oferecer crédito barato para a população, 
agricultores familiares e investir na habitação 
e geração de empregos, como ocorreu nas 
gestões de Lula e Dilma Rousseff.

“Nas eleições deste ano precisamos 
eleger um governo democrático, barrar a 
privatização do Banco do Brasil, da Caixa 
e dos demais bancos públicos. Para isso 
precisamos mostrar para a população que 
a situação em que o nosso País está, com 
mais de 33 milhões de pessoas passando 
fome, com a inflação alta e o corte em 
investimentos públicos é decorrente 
das políticas de retrocesso adotadas por 

Câmara aprova o PL 4.188, que tira 
a exclusividade da Caixa no penhor

A compensação das horas negativas foi 
tema de reunião realizada no dia 7 de junho 
entre a COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) e representantes do 
Santander. Em resposta às reivindicações 
apresentadas pelos funcionários, o banco 
apresentou nova proposta, com prazo 
menor para a compensação e maior anistia, 
levando em conta a quantidade de horas 
compensadas.

O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Johni Oliveira Müller, afirma que 
houve um avanço na proposta em relação à 
anterior, que tinha um prazo bem extenso 
para que fosse feita a compensação, o que 
poderia significar um aumento de jornada 
expressivo para os funcionários.

“A jornada maior poderia causar 
adoecimento e até agravar as sequelas já 
existentes, por isso o movimento sindical 
não aceitou que a compensação fosse 
feita da forma como o Santander propôs. 
A expectativa é de que o banco concorde 
na próxima reunião de negociação em 
conceder uma anistia maior para aqueles 
que não conseguiram compensar as horas 
negativas acumuladas no período em que 
a pandemia estava com picos de infecção 
mais altos no País”, pondera.

Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Bolsonaro e o banqueiro Paulo Guedes”, 
avalia o secretário de Formação do Sindicato 
de Londrina, Laurito Porto de Lira Filho.

33º CNFBB
No 33º CNFBB foram aprovadas diversas 

moções em defesa dos bancos públicos e 
empresas públicas, além de reivindicações 
específicas dos funcionários, como 
tratamento igualitário para todos e todas, 
incluindo os de bancos incorporados, 
atenção à saúde mental, melhorias na Cassi 
e Previ, entre outras demandas.

Deliberações do Conecef
Delegados e delegadas que participaram 

do 38º Conecef aprovaram a pauta específica 
de reivindicações que inclui cláusulas em 
defesa das empresas e dos bancos públicos 
e da Caixa 100% Pública; por melhores 
condições de saúde e de trabalho; avanços 
no Saúde Caixa e na Funcef;  e mais 
contratações.

Também foram aprovadas três moções, 
sendo um de repúdio ao PL 4188/21, que 
retira a exclusividade do banco nas operações 
de penhor (veja matéria ao lado); outra de 
repúdio à atitude persecutória da direção da 
Caixa, bem como os ataques contra a livre 
organização dos empregados; e a terceira 
moção é em defesa da democracia.

Representando colegas de todo o País, 
delegados e delegadas que participaram 
dos Encontros Nacionais do Bradesco, 

Itaú e Santander, realizados no dia 9 de junho, em 
São Paulo, debateram as demandas específicas, 
levantadas nos eventos estaduais para definir 
as pautas de reivindicações específicas a serem 
negociadas este ano. Foram feitas análises, por 
técnicos do Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
na Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro), sobre os 
balanços dos bancos, sobre o fechamento de 
agências e a redução do quadro pessoal.

Segundo o secretário de Administração 
do Sindicato de Londrina e representante do 
Paraná na COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) do Bradesco, Valdecir 
Cenali, o Encontro Nacional é uma forma 
de sistematizar as lutas dos funcionários e 
organizar a mobilização para obter conquistas. 
“Contamos agora com a participação de todos 
os funcionários e funcionárias para pressionar as 
negociações da Campanha Nacional, bem como 
nas específicas com os bancos. Nossa unidade é 
fundamental para barrar as demissões, debater 
as metas e conseguir os avanços que queremos”, 
aponta Valdecir.

Veja abaixo as principais reivindicações 
aprovadas nos Encontros dos Funcionários do 
Bradesco, Itaú e Santander:

Bradesco
- discussão sobre direitos no teletrabalho;
- negociação sobre segurança e emprego 

nas agências de negócios
- fim das demissões
- fiscalização das cobranças abusivas pelo 

cumprimento de metas.

Itaú
-  defesa dos empregos;
- remuneração maior;
- melhorias na saúde e condições de 

trabalho;
- avanços na previdência complementar;
- políticas de diversidade;

- segurança bancária;
- negociação sobre teletrabalho;
- mais contratações.

Santander
- fim das terceirizações;
- PLR justa;
- renovação do Acordo Aditivo à Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria;
- maior atenção à saúde dos funcionários;
- negociação sobre direitos no 

teletrabalho.

O processo desmonte da Caixa Econômica Federal 
continua a todo vapor e agora o banco público 
está prestes a perder a exclusividade na operação 
de penhor, conforme prevê o PL (Projeto de Lei) 
4.188/21, de autoria do governo Bolsonaro, aprovado 
no dia 1º de junho na Câmara dos Deputados. Essa 
matéria agora está tramitando no Senado e trata 
das garantias de crédito, estabelecendo, inclusive, a 
penhora do único imóvel da família em caso de dívidas 
com os bancos, que são os principais interessados na 
aprovação.

“Esse PL não leva em conta o papel social do 
penhor da Caixa, que tem taxas de juros mais baixas, 

possibilitando à pessoa que passa por dificuldade 
financeira fazer um empréstimo bancário, e altera 
a legislação atual numa atitude desumana ao 
possibilitar que a família fique sem o seu lar se não 
conseguir pagar dívidas com os bancos”, critica o 
presidente do Sindicato de Arapoti, Carlos Roberto 
de Freitas.

Segundo Carlos, a Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da Caixa), bem como 
diversas outras entidades de representação 
dos empregados da Caixa estão mobilizadas 
para pressionar os senadores a votarem pelo 
arquivamento do PL 4.188

Os ministros do STF (Supremo Tribunal 
Federal) votaram contra a manutenção 
dos direitos previstos em ACTs (Acordos 
Coletivos de Trabalho) e das CCTs 
(Convenções Coletivas de Trabalho) 
vencidos até que novos instrumentos sejam 
celebrados entre patrão e empregados. 
O mecanismo, chamado de ultratividade, 
garantia que cláusulas trabalhistas 
continuassem valendo até que a nova 
negociação fosse concluída, mas com essa 
decisão tomada pelo STF no dia 27 de 
maio, podem ser suspensas as conquistas 

de diversas categorias relacionadas às 
condições de trabalho, reajustes, piso, 
jornada, vale-refeição, vale-alimentação, 
vale-transporte e plano de saúde, entre 
outros benefícios.

Para impedir que os diversos direitos 
da categoria bancária sejam perdidos, 
caso as negociações com os bancos não 
sejam concluídas até o dia 31 de agosto, a 
Campanha 2022 foi antecipada e no dia 15 
de junho o Comando Nacional irá apresentar 
à Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) 
a Minuta de Reivindicações.   

Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de 
Londrina (à esq), com a delegação do 

Paraná no Encontro
Nacional dos Funcionários do Bradesco
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Bancári@s fi liados têm 50% de desconto 
nos cursos do CNA de Apucarana
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A Chácara do Sindicato de 
Londrina, localizada em 
Sertaneja,  está liberada para 
uso dos associados após passar 
por reforma geral

LONDRINA

Sindicato revitaliza 
instalações da Chácara

Bancári@s filiad@s ao Sindicato de Apucarana, bem como seus dependentes, têm direito 
ao desconto de 50% nas mensalidades para fazer cursos de inglês e espanhol no CNA de 
Apucarana. O presidente do Sindicato, Damião Rodrigues, afirma que atualmente os cursos 
de línguas são muito requisitados em todas os setores. “Além da qualificação para atuar no 
mercado financeiro, hoje é necessário dominar o inglês ou o espanhol, que estão entre os 
idiomas mais falados no mundo, facilitando contato com clientes”, aponta.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelos telefones (43) 3047-0090 ou 
(43) 9 9109-8450 ou no site https://www.cna.com.br/. A sede do CNA em Apucarana está 
localizada na Rua Rua Desembargador Clotário Portugal, 1.544.

Durante o período em que esteve 
fechada ao público, a Chácara XXVIII 
de Agosto, Sede Campestre do 

Sindicato de Londrina, recebeu melhorias 
em todos os espaços para proporcionar 
maior conforto e segurança aos associados 
e seus convidados.

Segundo o Secretário de Administração 
do Sindicato de Londrina, Valdecir Cenali, 
os chalés receberam piso cerâmico, reboco 
externo, pintura nova, forro de PVC, 
reparos no telhado, além da instalação 

de ar condicionado 
e revisão nas 
instalações elétricas. 
As quitinetes 
também receberam melhorias, assim como 
os quiosques com churrasqueiras, o salão 
de jogos, a quadra de areia, o trapiche e até 
a entrada.

“Agora o Sindicato também está 
disponibilizando alguns utensílios de 
cozinha nos chalés e quitinetes para 
que sejam usados durante a estadia 

dos associados”, acrescenta Valdecir, 
lembrando que bancários e bancárias 
filiados não pagam nada para utilizar a 
estrutura da Chácara nos seus momentos 
de descanso e lazer.

As reservas dos chalés e quitinetes devem 
ser feitas junto à Secretaria do Sindicato de 
Londrina pelo telefone (43) 3372-8787 ou 
pelo e-mail seebld@sercomtel.com.br.


