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resistir às
demissões
#negociaçõespermanentes

definidos temas prioritários

O

mundo muda. A COE
Itaú (Comissão de Organização dos Empregados) e representantes do banco
estiveram reunidos no dia 19/04, em
São Paulo, e definiram os pontos a

a garantia
de emprego
será nossa
prioridade para
barrar a política
de enxugamento
de pessoal

serem debatidos nas negociações
permanentes de 2017.
A diretora do Sindicato de Londrina e representante do Vida Bancária na COE Itaú, Kelly Menegon,
ressalta que uma das prioridades
será a garantia de emprego. Dados
apresentados pelo próprio banco
mostram uma redução de 2.906 postos de trabalho em 2016. Foram 8.491
demissões e apenas 5.585 contratações.
“A garantia de emprego será
nossa prioridade para barrar a
política de enxugamento de pessoal
que, aliada à ameaça de ampliação
das terceirizações com a aprovação
da nova lei, significa uma ameaça
aos postos de trabalho na categoria”,
avalia Kelly Menegon.

Pauta da negociaçao
permanente
• Emprego
antes do
• Processos
ajuizamento
judiciais
• Jornada
• Ações em • Saúde
andamento • Banco do
e priorizar
futuro
o diálogo
Na reunião ficou estabelecido
a criação de um Grupo de Trabalho
para discutir a questão do emprego
e da remuneração, com reuniões
trimestrais.

#agencias digitais

Outro ponto levantado na
reunião foi a falta de acesso dos
Sindicatos às agências digitais.
Apesar do banco ter garantido
que seria liberada a entrada dos
sindicalistas nestes locais de
trabalho para conversar com os
bancários e bancárias, o acesso
tem sido negado.

#vempraluta #demitiuparou #emdefesadoemprego #demitaú
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#editorial

#reformas

resistir aos ataques
à classe trabalhadora
Com o golpe no ano passado que culminou
no impeachment da presidenta Dilma Rousseff,
foram abertas as portas para os ataques
aos direitos dos trabalhadores pelo governo
golpista e deputados conservadores.
Logo no início do ano tivemos a aprovação
do projeto que permite a terceirização em todos
os ramos de atividade. Projeto contra o qual a
categoria bancária lutava há mais de 20 anos.
No setor bancário as consequências podem
ser devastadoras, já que qualquer bancário
pode ser substituído por outro terceirizado
sem os mesmos direitos e passa a valer o
negociado sobre o legislado, um grave ataque
à Convenção Coletiva Nacional de Trabalho.
Para agravar a situação, os deputados
aprovaram ainda a Reforma Trabalhista, que
agora segue para apreciação do Senado, com
mais uma série de ataques aos direitos. E não
para por aí, o governo golpista tenta aprovar
ainda uma Reforma da Previdência que dificulta
o acesso dos trabalhadores ao benefício na
medida em que aumenta em muito o tempo de
contribuição e a idade mínima.

REFORMAS
DOS TRABAL

Bastou a mudança de governo para que o projeto que regulamenta
as terceirizações fosse ressuscitado, a Reforma Trabalhista fosse
colocada em votação e a Reforma da Previdência avançasse.
Conﬁram os prejuízos aos trabalhadores.

O

TERCEIRIZAÇÃO

projeto que regulamenta
as terceirizações no país,
Projeto de Lei 4.302/1998,
foi aprovado no último dia 22 de
março na Câmara dos Deputados e
impõe uma série de retrocesso para
os trabalhadores. Veja os principais
pontos.

Os sindicatos dos bancários são entidades
fortes e com uma Convenção Coletiva sólida,
conquistada com muita luta ao longo dos anos.
Mas para que ela continue a vigorar e para
que os direitos sejam assegurados, é preciso
mobilização para barrar esses ataques.

TODAS AS ATIVIDADES

O Banco Itaú já iniciou as discussões das
negociações permanentes impondo temas que
podem culminar na retirada de direitos. Cabe
a nós, funcionários, impedir que a discussão
caminhe para este lado.

Aumenta de 3 para 6 meses
a permissão para contrato
temporário de trabalho, prazo
que pode ser alterado por
meio de acordo ou convenção
coletiva de trabalho.

A Greve Geral do dia 28 de abril foi uma
clara demonstração de descontentamento dos
trabalhadores. Não deixemos essa luta esfriar.
Vamos lutar e resistir não só pela manutenção
dos direitos dos bancários, mas de todos os
trabalhadores.
Regiane Portieri
Presidenta do Sindicato dos
Bancários de Londrina e Região
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Impressão: Offcópias. Tiragem: 600
exemplares.

Fica permitida a terceirização de todas
as atividades, sem a maioria das regras de proteção ao trabalhador.
TRABALHO TEMPORÁRIO

QUARTEIRIZAÇÃO
Fica permitida a subcontratação,
apelidada de “quarteirização”; as
empresas não necessitarão
mais garantir os mesmo direitos para
empregados com
as mesmas funções.
RESPONSABILIDADE
As empresas de serviços terceirizados ficam
responsáveis em caso de
calotes dos direitos. O trabalhador lesado só poderá ingressar
na justiça para requerer o que deixou

de ser pago, depois de ter acionado a
empresa terceirizada.
PEJOTIZAÇÃO
Legaliza e amplia a “pejotização”, ou
seja a contratação de pessoas físicas
como se fossem jurídicas, evitando o
vínculo trabalhista.
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S ATACAM DIREITOS
LHADORES
A

REFORMA TRABALHISTA

provada pela Câmara
dos Deputados em abril
e altera mais de 100
artigos da Consolidação das Leis
de Trabalho (CLT). O texto seguiu
para o Senado para aprovação.
Principais pontos:

NEGOCIAÇÃO
Passa a prevalecer o acordado
sobre o legislado, ou seja,
negociações entre trabalhadores
e empresas podem se sobrepor
à legislação trabalhista. Poderão
ser negociados à revelia da lei o
parcelamento de férias, a jornada
de trabalho, a redução de salário e o
banco de horas.
JORNADA
TRABALHO

DE

Empregador e trabalhador
podem negociar a carga
horária num limite de até 12 horas por
dia e 48 horas por semana. A jornada
de 12 horas deve ser seguida por 36
horas de descanso.
INTERVALO
Hoje o intervalo para refeições
na jornada de 8 horas não
pode ser menor que uma hora.
Com a reforma, passa a ser de 30
minutos.
JORNADA INTERMITENTE
Fica permitida a prestação de
serviços de forma descontínua,
podendo o funcionário trabalhar
em dias e horários alternados,
ou jornada intermitente. Os
trabalhadores serão pagos por
período trabalhado, por jornada ou
diária.
RESCISÃO CONTRATUAL
A homologação da rescisão
contratual passa a ser feita na própria
empresa, na presença dos advogados
do empregador e do funcionário – que
pode ter assistência do sindicato.

Não haverá mais obrigatoriedade de
ser feita no Sindicato.
Quem perder ação trabalhista vai ter
que pagar honorários
O trabalhador será obrigado a arcar
com as custas do processo, caso
perca a ação. Isso passa a valer até
mesmo para beneficiários da Justiça
Gratuita.
AMBIENTE INSALUBRE
Nas atividades insalubres
em graus médio e leve,
o afastamento da mulher grávida
dependerá de atestado médico
de confiança da trabalhadora que
recomende o afastamento durante a
gestação.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Fica optativa. No entanto, essa
medida não afeta o Sindicato
dos Bancários de Londrina, que
devolve aos associados há mais de
20 anos a sua parte da contribuição
sindical.
FÉRIAS
Poderão ser parceladas em três
períodos, sendo que um deles deverá
ser superior a 14 dias corridos e os
demais não poderão ser inferiores a 5
dias corridos.
PLANO DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
A adesão a plano de demissão
voluntária dará quitação plena e
irrevogável aos direitos decorrentes da
relação empregatícia. O empregado
não poderá reclamar direitos que
entenda violados durante a prestação
de trabalho.
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#readaptação

movimento sindical
elabora contraproposta

para programa de readaptação
demonstrando a importância
do acolhimento àqueles que
estão com suas capacidades
laborativas reduzidas, evitando
assim discriminações e Assédio
Moral;
• Adequação das tarefas e
das condições de trabalho dos
trabalhadores de acordo com
eventuais problemas de saúde;
• Promover
a
mudança
de cultura para lidar com o
adoecimento no trabalho.

O

Grupo de Trabalho
de saúde e condições
de trabalho, composto
por representantes dos bancários
e a direção do Itaú, fez a sua última
reunião no início de abril, quando ficou
acordado que o movimento sindical
apresentaria uma contraproposta
sobre o programa de retorno e
readaptação ao trabalho.
“Sabemos que o afastamento e
a incapacidade prolongada para o
trabalho diminui a qualidade de vida
e traz inúmeras consequências para
o trabalhador. O programa garantido
na Convenção Coletiva não garante o
acolhimento necessário, oferecendo
condições e dignidade para que ele
possa produzir sem medo de que
o seu quadro se agrave e sem a
pressão gerada por quaisquer tipos
de avaliações de produtividade”,
afirma Kelly Menegon.
Para que o programa tenha
sucesso, os representantes dos
funcionários consideram importante

ter a participação e acompanhamento
dos trabalhadores. Veja os principais
pontos que serão propostos ao
banco:
• Que o programa seja
discutido e acompanhado pelos
Sindicatos;
• Funcionários que estiverem
de licença/afastamento, seja pela
Previdência Social ou pelo seu
médico assistente e ou médico
do trabalho do banco, não devem
participar do programa;
• Que os trabalhadores que
não estejam aptos recebam o ASO
(Atestado de Serviço Ocupacional)
de
inapto
que
deve
ser
encaminhado para a Previdência
Social, com a recomendação
de encaminhamento ao CRP, ou
seja, o Programa de Reabilitação
da Previdência Social;
• Realizar
campanha
de
esclarecimentos
sobre
as
condições dos trabalhadores
acometidos de incapacidade,

#campeãodeadoecimento

itaú responde
por mais da
metade dos casos
de adoecimento

C

onfira
na
tabela
abaixo o número de
atendimentos feitos pela
Secretaria de Saúde do Sindicato,
que demonstra que mais da
metade dos casos atendidos são
de funcionários do Itaú. Também
mostra que a emissão do CAT
(Comunicado de Acidentes de
Trabalho) ainda é muito pequeno
diante do número de casos de
adoecimento.
ATENDIMENTOS NO SINDICATO
Ano

Atendimentos

Itaú

Abertura
de CATs

2017

94

55

2

2016

287

159
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#readaptação #melhoriadascondiçõesdetrabalho #nãoaoadoecimento

