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AA Chapa 22 - Oposição Bancária venceu as
eleições para composição da diretoria do
Sindicato dos Bancários de Londrina, realizada

em maio de 1985. Tendo à frente Joaquim Borges
Pinto, funcionário do Banespa, a Chapa 2 veio para
encerrar o triste período de intervenção no
Sindicato. Com o espírito de luta e disposição para
avançar, a nova diretoria mobilizou a categoria na
Campanha Salarial. No dia 15 de agosto, a
participação dos funcionários do Banestado em
Londrina e nas cidades da base foi decisiva para
garantir o sucesso da paralisação no Estado,
mostrando à diretoria do banco que bancário
também faz greve. Seguindo deliberação do
Encontro Nacional dos Bancários, realizado em
Campinas, o Sindicato reuniu mais de 4 mil
bancários na Assembléia realizada dia 10 de
setembro no Moringão, quando foi aprovada a
deflagração de greve nos dias 11, 12 e 13.
Esta foi a primeira greve de bancários após duas
décadas de Ditadura Militar e também uma das
maiores e mais organizadas movimentações da
categoria, contando com a participação dos
funcionários do Banestado, Banco do Brasil e dos
bancos privados de Londrina, reunindo várias
cidades da base territorial do Sindicato. Este
movimento foi julgado pelo Tribunal Regional do
Trabalho, que concedeu à categoria reajuste nos
salários, benefícios e nos auxílios.
Aproveitando este momento de união de forças, a
diretoria convocou Assembléia para o dia 19 de
outubro, quando os bancários de Londrina e Região
deliberaram pela filiação do Sindicato à Central Única
dos Trabalhadores, fundada dois anos antes em São
Paulo. Começou aí uma história de sucessivas lutas e
conquistas que fizeram do Sindicato dos Bancários
de Londrina uma referência para os trabalhadores e
a sociedade.

Chapa da Oposição Bancária
acaba com intervenção no
Sindicato

A diretoria interventora do Sindicato encerrou
seu mandato assinando um contrato com uma construtora
de Londrina, no valor de R$ CZ$ 530 milhões, para
construção de chalés e piscina na Chácara. A diretoria
elita considerou o valor exorbitante e foi autorizada pela
categoria, em Assembléia realizada no dia 1º de junho de
1985, a apurar esta irregularidade e tomar as medidas
cabíveis para evitar este rombo nas contas do Sindicato.

Chapa da Oposição Bancária
acaba com intervenção no
Sindicato
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A inflação galopante foi responsável pela deflagração de 43
greves de trabalhadores no País em 1985. A principal reivindicação
da época era o reajuste trimestral de salários. O Sindicato também
entrou nesta luta e na base da pressão conseguiu no mês de julho a
antecipação de 25%.

O ano de 1985 registrou a liquidação de vários bancos. O
Sindicato encampou o movimento pela criação do Meridional, que
viria substituir o Sulbrasileiro e a Habitasul. Naquele ano, a direto-
ria também se empenhou na defesa dos direitos dos bancários do
Comind, Auxiliar e Maisonnave, liquidados pelo Governo.

No início de agosto de 1985. o Sindicato aproveitou a visita a
Londrina do então presidente da República, José Sarney (PFL), para
entregar a ele um manifesto relatando as dificuldades da categoria
em negociar com os bancos. O documento alertou Sarney: "quando
setembro chegar não tem como dizer que não foi avisado de que os
bancários vão entrar em greve".

"Todo apoio
aos funcionários da CEF". Foi

assim que o Sindicato convocou
no final de julho de 1985 a
categoria para lutar pelo

enquadramento dos empregados
da Caixa Econômica Federal

como bancários. Naquela época,
eles eram considerados

economiários e tinham jornada
de oito horas. No dia 30 de

outubro aconteceu em Brasília o
I CONECEF.
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A proveitando o clima de mudanças daquela
época, a diretoria do Sindicato encaminhou no
ano de 1986 a operação Fecha-banco. Este

trabalho visava pressionar os bancos a cumprir o
Acordo Coletivo e impedir a extrapolação da jornada
dos bancários, mediante o fechamento das agências
às 16h00. Em menos de uma semana esta operação
começou a surtir efeitos, com a contratação de mais
funcionários pelo Bamerindus Centro, Bradesco
Urbana e Banestado. 
No mês de março, o governo Sarney lançou o Plano
Cruzado, que provocou arrocho salarial e muitas
demissões nos bancos. Naquela época, o reajuste
previsto seria de 102,49%, mas com o expurgo
imposto pelo Governo baixou para 62,44%. O
Sindicato, que já havia alertado os bancários a
ficarem alertas com o pacote, organizou greve na
tentativa de combater as demissões. Apesar do
caráter pacífico do movimento, os bancos acionaram
a Polícia Militar, que agiu com truculência e no dia 17
de abril de 1986 agrediu os grevistas e prendeu
diretores do Sindicato e diversos outros trabalhadores
que participavam do prostesto em frente à agência
do então Banco Sul Brasileiro.
A batalha contra as demissões não parou por aí. O
Sindicato, bem como a coordenação nacional da
categoria, fez gestões junto a parlamentares, ao
ministro Dilson Funaro, ao Banco Central, entre
diversas outras ações voltadas para garantir o
emprego. Em setembro, a categoria deflagrou nova
greve, reivindicando a recomposição nos salários
mais as perdas provocadas pelo pacote. Mais uma
vez houve impasse nas negociações com a Fenaban
e o fechamento daquela Campanha Salarial foi parar
na Justiça do Trabalho, que determinou o reajuste de
8,5%.

A tenossenovite foi
reconhecida em novembro de 1986 pelo
INAMPS como doença ocupacional.
Caracterizada pela inflamação nos
tendões da mão, adquirida em função de
atividades repetitivas, hoje a
tenossenovite é apenas uma das formas
de manifestação das LER (Lesões por
Esforços Repetitivos), que têm na
categoria bancária um de seus maiores
graus de incidência.

O descontentamento
dos trabalhadores com os efeitos do

Plano Cruzado na economia do País,
mergulhada novamente na inflação
galopante, a CUT e a CGT convocaram
Greve Geral para o dia 12 de dezembro
de 1986. "Socorro! Olha só os
aumentos". Estes foram os apelos feitos
pelo VIDA BANCÁRIA para mostrar à
categoria que a Greve era necessária
para fazer frente ao aumento do custo
de vida. Em Londrina,
aproximadamente 10 mil trabalhadores
cruzaram os braços, apesar das pressões
dos patrões e da intimidação da Polícia
Militar.

Sindicato inicia o ano
com Operação 
Fecha-banco
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A
Assembléia da categoria no dia 20 de janeiro de 1997
aprovou a pauta de reivindicações na campanha para
combater o arrocho provocado pelo Plano Cruzado II.

Como o "gatilho" de 20% não era suficiente para recuperar as
perdas com a inflação, os bancários de Londrina aprovaram a
reivindicação de 31,5% de reajuste, 40% de aumento real de
salário, além de novos pisos.
Os banqueiros não atenderam as reivindicações. Em junho
daquele ano, o Governo Sarney lançou o Plano Bresser, que
acabou com o "gatilho" e determinou a correção dos salários
pela média da inflação do trimestre anterior, enquanto isso os
bancos acumulavam lucros bilionários.
Insatisfeita com a situação, a categoria deflagrou nova greve no
mês de setembro e garantiu 51,04% de reajuste, contemplando
aumento real de salário a título de produtividade e abono de
Cz$ 250,00, fechando a Campanha Salarial de 1987 com saldo
positivo.

Categoria reivindica 
reajuste e aumento 
real contra o arrocho

"Num ato de
desespero, um diretor do
Sindicato dos Bancários de São
Paulo, vendo que as coisas na capital
paulista estavam indo pro brejo,
desligou o telefone em nossa cara
quando soube que Londrina ainda
resistia e taxou os bancários da
cidade de revolucionários".
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O Comando Nacional dos Funcionários do BB
recusou a proposta de 10% de reajuste apresentada pela
diretoria. Os funcionários reivindicavam 100% de reajuste
em março, reajustes mensais, igualdade de direitos para
todos etc. Naquela época, o atual ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo, lotado no Cesec-Londrina,
integrava o Comando Nacional.

O governador Álvaro Dias decretou no dia 3 de
abril de 1987 o fim da autonomia das Universidades
Estaduais de Londrina, Ponta Grossa e Maringá. Este ato
gerou protestos de servidores, professores e alunos.

O Sindicato mobilizou a categoria em 1987 para
defender os direitos dos trabalhadores na Assembléia
Nacional Constituinte. Para isto foram recolhidas
assinaturas em emendas constitucionais que também
propunham Garantia de Liberdade/autonomia sindical,
manutenção das estatais, Reformas Agrária, Política e
Agrícola.

A inflação
galopante de 1987 atingiu
índices exorbitantes. Com os
salários congelados, os
trabalhadores não tinham como
manter o poder de compra. O
leite e o pão subiram entre 66% e
68% no início do ano. Os
combustíveis passaram a ser os
vilãos da crise. Até junho de 87,
a gasolina teve aumentos
consecutivos.
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A
categoria aprovou na Assembléia do dia 28 de
janeiro de 1988 o reajuste salarial de 40%, índice
necessário para recuperar as perdas acumuladas

desde setembro do ano anterior. Seguindo orientação
do então Departamento Nacional dos Bancários, foi
antecipada para março a deflagração da Campanha
Salarial, pois as URPs não garantiam a recuperação
integral dos índices de inflação. Mais uma vez a
Fenaban apostou na enrolação e, em meio aos
pacotes econômicos, decidiu fazer antecipação de
15% para desmobilizar os bancários. Enquanto isso, o
Sindicato encampou a luta dos funcionários dos
bancos federais na tentativa de derrubar o
congelamento da URP, que foi imposto pelo Governo
Sarney a todos os servidores.
Preparando a Campanha Salarial de 1988, o Sindicato
realizou Encontros Regionais de Bancários. Adotando
este procedimento, o Sindicato envolveu a categoria
de toda a base na discussão da pauta de
reivindicações, através de reuniões realizadas nas
cidades pólo. Naquela data-base, o índice de reajuste
reivindicado era de 88% nos bancos privados. A
reposição mensal da inflação foi um dos  pontos de
destaque da pauta apresentada para a  Fenaban. Os
bancos jogaram pesado e apresentaram uma
contraproposta muito baixa, o que levou a categoria a
deflagrar greve, mas a reduzida adesão de bancários
inibiu o movimento. Com isto, o reajuste dos salários
foi de 53,3%, índice inferior ao reivindicado pela
categoria. Uma semana de greve no BB e na Caixa
garantiu o fechamento de acordos coletivos.

A PF (Polícia Federal) "visitou" a sede do Sindicato no dia 10 de
fevereiro de 1988. Os agentes revistaram o prédio a procura dos
cartazes "Procura-se: os traidores do povo". Este material, que não
foi encontrado no Sindicato, denunciava os deputados federais que
estavam votando contra os trabalhadores na Assembléa Nacional
Constituinte. Insatisfeiros com a busca frustrada, os agentes da PF
levaram o diretor do Sindicato, Geraldo dos Santos (Ceará) para
prestar depoimento,

A Reforma Bancária, idealizada pelo FMI e lançada
pelo Governo José Sarney, em 19882 foi duramente criticada pelo
Sindicato. Antevendo as conseqüências das mudanças para a
categoria, o Sindicato condenou a automação bancária, que
provocou milhares de demissões no País, e a atitude dos bancos de
deixar de lado investimentos na produção e em serviços para os
clientes para apostar na "ciranda financeira".

A (in) segurança no trabalho foi tema de debate
promovido pelo Sindicato no dia 28 de julho de 1988. Participaram
como debatedores o presidente do Sindicato, Joaquim Borges Pinto,
representantes dos vigilantes bancários e dos bancos e o então
tenente-coronel da Polícia Militar, Carlos Brueckmann. Realizado
no auditório da Associação Comercial e Industrial de Londrina, o
debate contou ainda com a presença do psicólogo Antonio Carlos
Morita, que falou sobre a tensão do bancário após assaltos a banco.

Categoria vai 
a luta pela
reposição 

salarial de 40%



28

O
Sindicato iniciou os trabalhos de 1989 com
mais uma Campanha Salarial fora da data-
base, reivindicando reposição integral da

inflação, como forma de proteger os bancários dos
efeitos do Plano Verão.Como o Sindicato previa, o
"Plano Ladrão" impôs o reajuste pela média do ano
de 1988, posterior congelamento dos salários e
sumiu com a inflação de cerca de 39%.
Descontente com os rumos da economia do País, a
CUT convocou Greve Geral para os dias 14 e 15 de
março, realizando uma das maiores mobilizações
nacionais, que contou com a participação de cerca
de 70% dos trabalhadores. Em Londrina, sob a
coordenação da CUT/Regional Norte e do Sindicato,
cruzaram os braços bancários, professores, operários
da construção civil, motoristas e diversas outras
categorias.
A insatisfação com a incessante alta do custo de vida
e das perdas salariais, várias categoria deflagraram
greve. Neste embalo, os bancários foram às ruas no
dia 20 de abril de 1989 pela reposição salarial de
81,16%, reajuste mensal, pelo pagamento da URP de
fevereiro, entre outros pontos. Com uma semana de
paralisação a categoria saiu fortalecida e conquistou
reajuste entre 30% e 41,47%.

A edição nº 166 do  VIDA
BANCÁRIA noticiou a queda do ditador
paraguaio, Alfredo Stroessner, após um
golpe de estado efetivado no dia 3 de
fevereiro de 1989. Stroessner governou o
Paraguai com mãos de ferro durante 35
anos.

Itaú fecha 5 agências:
aproveitando a esteira da chamada
Reforma Bancária, o Itaú iniciou em
1989 o fechamento das portas em
cidades de pequeno porte. Em abril
daquele ano o banco encerrou as
atividades em Uraí, Faxinal, Califórnia,
Cambira e Iporã.

Na onda do 
Plano Verão,
bancários 
exigem 
reposição integral

Em 1989, a diretoria do
Sindicato decidiu, pela primeira vez,
devolver aos bancários associados 60%
do Imposto Sindical. Naquele ano, o
Sindicato assumiu o compromisso de
discutir com a categoria a
reformulação do índice de mensalidade
para então poder abrir mão dessa
parcela do Imposto que caberia à
entidade.
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A
ntevendo o que viria depois, o VIDA BANCÁRIA do
dia 2 de janeiro de 1990 estampou a manchete: "O
que esperar do governo Collor". A diretoria do

Sindicato, mesmo sem ter bola de cristal, previu que coisa
boa não viria do jovem presidente da República, herdeiro
das oligarquias de Alagoas e chamado de "filhote da
Ditadura". Não deu outra. Logo que assumiu, em março,
Collor lançou um plano econômico, arrochou salários e
confiscou as aplicações e a poupança de milhões de
brasileiros sob o argumento de que era necessário retrair o
consumo.
Acategoria bancária, além de ter que amargar salários
arrochados, viveu as demissões em massa e a nomeação
de políticos colloridos para ocupar cargos dos primeiros
escalões no BB, Caixa e demais bancos federais, marcando
assim o início de um processo de terror e sucateamento
nunca visto antes.
Por tudo isto o Departamento Nacional dos Bancários
lançou uma Campanha Salarial de Emergência, que
buscava a reposição do INPC de 84,32%, confiscado por
Collor, pagamento semanal, reajuste mensal e estabilidade
no emprego. O Sindicato convocou a categoria para
decretar greve no dia 12 de junho, mas devido à baixa
participação dos bancários em Londrina, o movimento
durou apenas dois dias. Como no restante do País a
situação não foi diferente, a Fenaban concedeu 20% de
abono salarial e concordou em não descontar os dias
parados.
Três meses depois a categoria retomou a mobilização,
desta vez com mais garra, e em duas semanas de greve
conquistou índice de reajuste além do que estabelecia a
Lei Salarial e o auxílio cesta-alimentação para todos os
bancários. Aquela Primavera ninguém esquece!

Onda collorida 
confisca poupança 
no início 
da década

O Auxílio cesta-alimentação é fruto da mobilização da
Campanha Salarial de 1990. Em meio à recessão promovida

pelo Plano Collor I, os bancários da rede privada se rebelaram
contra os aumentos abusivos de preços e o arrocho salarial e

deflagraram uma das maiores greves da história. Sem medo de
conquistar, a categoria garantiu na Convenção Coletiva um de

seus mais importantes direitos.

Na esteira do "Brasil
Novo" os empregados da
Caixa e do BB foram
surpreendidos com
demissões em massa. Na
base de Londrina, a Caixa
demitiu de uma só vez 296
funcionários e o BB 24. O
Sindicato ingressou com
ações na Justiça,
argumentando que não
foram instaurados
processos administrativos,
como estabelece a Lei, e
conseguiu reintegrar em
agosto 157 demitidos da
Caixa. Ao final da
Campanha Salarial, em
setembro, conseguiu
suspender todas as
demissões.

Em agosto de 1990,
durante o governo Collor, o
Banco Central lançou um
projeto intitulado: ajuda e
recuperação dos bancos
estaduais. Seguindo
orientações do FMI (Fundo
Monetário Nacional), o
governo justificou a abertura
de linha de crédito para este
projeto, que tinha por objetivo
reduzir gastos administrativos,
demissão de pessoal e
fechamento de agências
deficitárias.

Com o objetivo de organizar a atuação da entidade, a
diretoria do Sindicato realizou em novembro de 1990 uma reforma
estatutária. Aprovado pela a categoria, o novo Estatuto criou a
Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Secretaria de Saúde e Condições
de Trabalho. Também foi ampliado o Sistema Diretivo e aberto um
fundo no Orçamento do Sindicato para custear as despesas com a
Campanha Salarial. gastos administrativos, demissão;
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N
o dia 2 de janeiro foi instalada na sede do
Sindicato a primeira subseção do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e

Estudos Sócio-econômicos). Ao mesmo tempo foi
encaminhada a campanha de sindicalização "Uma
abelha só não faz pressão", lançada pela CUT para
fortalecer a organização dos trabalhadores.
Conscientes do trabalho desenvolvido pela diretoria,
os associados foram às urnas em março, em mais um
processo eleitoral democrático, e elegeram a Chapa
cutista com 66% dos votos para a gestão 1991/1994.
Para combater o Plano Collor II, lançado naquele
período, a categoria realizou Campanha Salarial de
Emergência pelo reajuste de 35%, contra a recessão,
em defesa do trabalho e do emprego. Depois de
muita enrolação, a Fenaban alegou que não poderia
passar por cima da política salarial em vigor, mas
concedeu antecipação de 12% .
Para combater a recessão, a fome, o arrocho salarial e
o desemprego a CUT convocou Greve Geral para os
dias 22 e 23 de maio daquele ano, marcando o maior
protesto popular desde a posse do presidente
Fernando Collor de Mello. Em setembro, depois de
apenas três dias de greve, a categoria forçou os bancos
privados a zerar as perdas . No BB e no Banestado os
funcionários continuaram a greve por mais alguns dias
e conquistaram acordos próximos ao fechado com a
Fenaban. Na Caixa, a intransigência da diretoria
collorida levou a discussão para o TST. Além disso,
foram demitidos 109 funcionários, sendo 29 em
Londrina. Começava ali uma longa luta pela
reintegração. No final de 1991, a categoria conseguiu
romper mais uma vez com a política salarial,
garantindo junto à Fenaban reajustes entre 20% e 23%
nos salários de novembro.

Subsede do
Dieese auxilia
a atuação do
Sindicato

A política de sucateamento dos bancos
federais teve destaque no governo Collor. Em

março daquele ano o BB anunciou o fechamento
de 1.596 agências em todo o País. Na base do

Paraná, o banco fechou as portas em
Florestópolis, Guaraci, Rancho Alegre, Santa

Bárbara, São Jerônimo da Serra, São Sebastião
da Amoreira e em Tamarana. Na Caixa, por

interferência política, foi fechada a Sureg. Além
disso, o governo collorido impôs arrocho salarial

no BB e na Caixa, provocando perdas salariais
de 75,66% aos funcionários.

O Sindicato promoveu protesto em
março de 1991 pelo fechamento da agência do

Banorte. Depois de atuar por 10 anos na cidade,
o banco pernambucano fechou as portas e

demitiu 20 bancários. Ao todo o Banorte fechou
27 agência no País.

De olho na redução de postos de trabalho, o
Sindicato encampou a campanha "Não poupe no

Bradesco", seguindo deliberação do Encontro Regional
Sul dos funcionários. Nos três primeiros meses de

1991 o Bradesco demitiu mais de 13 mil bancários no
País Em Londrina, o banco cortou funcionários com

cargos de chefia e pessoal mais antigo...

O Sindicato conscientizou os
funcionários do Itaú de que as "sacolinhas-lanche" não
poderiam substituir os tíquetes-refeição. Como forma

de protesto todos devolveram as sacolinhas, que foram
doadas pelo Sindicato a uma creche no Jardim Leonor.

Diante dessa insatisfação, o Itaú voltou a fornecer os
tíquetes.
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A Secretaria de Cultura do
Sindicato promoveu no mês de junho
de 1991 a Oficina de Iniciação
Teatral. Dirigida para bancários e
dependentes. A Oficina foi ministrada
pelo Grupo de Teatro Boca de Baco.

A Reestruturação do
Sistema Financeiro foi tema de
debate organizado pelo Sindicato no
dia 9 de novembro de 1991. O evento
foi realizado na AABB-Londrina e
contou com a presença do então
deputado federal Paulo Bernardo
(PT-PR).

O Sindicato conseguiu, através da
Justiça do Trabalho, devolver Cr$ 98 milhões aos
funcionários do Itaú. As três ações garantiram a
todos os 560 funcionários lotados na base de
Londrina o  direito de receber de volta, corrigidos,
os valores dos descontos feitos pelo banco relativo
à Unimed.
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A
mpliar a organização da categoria, deixando
para trás o sindicalismo de cartório, e
democratizar a representação dos bancários

no Estado foram os principais objetivos que levaram
os Sindicatos cutistas do Paraná a criar em janeiro de
1992, em Londrina, a Fetec/PR (Federação dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná). O
Congresso de fundação aconteceu nos dias 18 e 19
e o primeiro presidente da entidade foi o
empregado da Caixa e diretor do Sindicato, Natal
Pires Cardoso.
Também em janeiro de 1992 foi iniciada a
mobilização contra o arrocho salarial imposto pelo
governo Collor. A Fenaban rejeitou a reivindicação
de índice de reajuste para todos. apresentada pelo
Comando Nacional dos Bancários, e repassou índice
que variavam de 60%, para os salários mais altos, a
83,19% para os mais baixos. A política salarial
daquela época limitava a reposição integral da
inflação para trabalhadores que ganhavam acima de
três salários mínimos. Essa política oficial foi adotada
BB e a Caixa, arrochando ainda mais os salários dos
funcionários.
Para deter as perdas salariais, a Campanha Salarial de
1992 foi iniciada em junho, acordo prevendo
zeramento das perdas salariais dos últimos meses;
produtividade de 5%; unificação do valor do auxílio-
alimentação para todos; ampliação do auxílio-creche
de 72 para 83 semanas, com a extensão deste
benefício para os pais bancários. No Banestado, o
Sindicato, juntamente com a Fetec-CUT/PR,
conseguiram celebrar acordo nos mesmos termos
negociados com a Fenaban, além de reajuste
mensal superior ao que previa a legislação em vigor.
Apesar das mudanças nos comandos do BB e da
Caixa, as negociações foram duras, mas no final os
dois bancos acabaram fechando acordos com base
no que foi definido pelos bancos privados.

Sindicato organiza
em Londrina
Congresso que 
fundou a Fetec/PR

Em 1992 o então governador do Estado,
Roberto Requião, determinou a substituição dos

vigilantes das agências do Banestado por policiais
militares. O governador argumentou que ao agir

assim estaria acabando com os cartéis dessa área
e fazendo economia. O Sindicato protestou contra
esta medida, avaliando que a segurança do banco

não iria melhorar e defendeu a utilização dos PMs
nos serviços de policiamento preventivo para a

população. Também foi feita pesquisa junto aos
funcionários, que, é claro, se posicionaram quase

na totalidade contra essa substituição.

A assessoria jurídica do Sindicato
ajuizou ação no início de fevereiro de 1992, junto
à Justiça do Trabalho, requerendo a incorporação

dos 84% de inflação expurgados pelo Plano Collor
I nos salários de todos os bancários da base.

No dia 18 de fevereiro de 1992 o
Sindicato, juntamente com as demais

representações cutistas do Paraná, assinou com a
diretoria do Banestado o Acordo Coletivo

1991/1992. Após muita insistência os Sindicatos
conseguiram melhorar as cláusulas propostas pelo

banco e também garantiram a suspensão das
demissões ocorridas no final do ano anterior.
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A queda do presidente Fernando Collor de Mello
foi fundamental para a reintegração dos 109 empregados da Caixa
demitidos em 1991. Após a realização de um movimento nacional
para reverter as demissões, inclusive com ações na Justiça e apoio
de parlamentares, a reintegração só foi possível com a saída de
Lafaiete Coutinho da presidência da Caixa. Em Londrina, o
Sindicato organizou esta luta dos 29 empregados demitidos, que
retornaram ao trabalho em meados de outubro de 1992.

O Sindicato passou a fazer parte do
Conselho Municipal de Saúde de Londrina a partir de
1992, juntamente com representantes dos sindicatos
dos trabalhadores da construção civil e dos servidores
municipais. O Conselho foi instituído no final do ano
anterior e tem como funções a elaboração de
diretrizes para o setor de saúde pública, fiscalizar a
aplicação de recursos e a qualidade do atendimento
prestado.

O 3º Congresso Nacional do DNB
(Departamento Nacional dos Bancários) da CUT,
realizado de 27 a 29 de março de 1992 em São
Paulo, aprovou a criação da CNB Confederação
Nacional dos Bancários). A entidade, que passou a
abranger todos os Sindicatos de bancários filiados à
CUT, teve como seu primeiro tesoureiro o então
diretor do Sindicato, Antonio Paula dos Santos
(Toninho).

Em maio de 1992 Pedro Collor de Mello,
irmão do presidente collorido, revelou que PC Farias
negociava propinas em diversos ministérios. PC foi
tesoureiro da campanha que levou o "príncipe" de
Alagoas à Presidência da República. A gravidade da
denúncia, somada a outras irregularidades que viriam
à frente, levou a oposição a pedir o impeachment de
Fernando Collor e mobilizou a população a sair às
ruas exigindo sua saída. Em Londrina, o Sindicato
coordenou a Campanha "Pede a Conta Collor",
realizando com outras entidades da sociedade civil
comícios no Calçadão e outros protestos. Acuado, no
dia 2 de outubro Collor de Mello renunciou ao mesmo
tempo em que a Câmara dos deputados admitiu a
abertura de processo de impeachment;



28

M
esmo com a saída de Fernando Collor de
Mello da Presidência, a política salarial de
arrocho aos trabalhadores foi mantida

em 1993. A CNB-CUT defendia a reposição mensal
integral da inflação, mas a Fenaban manteve a
diferenciação por faixa salarial, conforme
estabelecia as regras do Governo. Para reforçar
esta luta, foi feita a coleta de assinaturas pela
aprovação de projeto de lei na Câmara dos
deputados que estabelecia o reajuste mensal de
salários para todos os trabalhadores. O Sindicato
abraçou esta campanha e foi à rua buscar o
apoio da população neste abaixo-assinado.
Paralela a esta discussão, também foi cobrado
dos bancos a ampliação do horário de
atendimento ao público. Com a proposta de
abertura das agências das 9h00 às 17h00 e a
instituição de dois turnos de trabalho para os
bancários, a CNB-CUT visava manter o nível de
emprego e viabilizar contratações nos bancos.
Para combater as enormes filas, que àquela
época já causavam muitas reclamações, o
Sindicato lançou o Jornal do Cliente, que trazia
explicações sobre a razão da demora do
atendimento e ao mesmo tempo denunciava a
política de enxugamento de pessoal dos bancos.
A Campanha Salarial 2003 foi baseada na
"cobrança das dívidas dos banqueiros" com a
sociedade. As principais reivindicações visavam o
respeito à jornada de seis horas, reajuste mensal
integral, garantia de emprego, ampliação do
horário de atendimento etc. Para combater os
sucessivos "nãos" nas negociações, a categoria
deflagrou greve no dia 15 de setembro. Após
uma semana de mobilização eles não
agüentaram a pressão e concederam reajustes
próximos dos pleiteados pela categoria, mas
mantiveram o redutor imposto pela política
salarial de então. Através de paralisações
específicas nos bancos privados, conseguimos
fechar a Convenção Nacional com aumento real
de 37% para os caixas e de 24% para os
escriturários. No Banestado, BB e CEF os acordos
só foram fechados nos últimos meses do ano,
devido à intransigência das diretorias destas
instituições públicas.

Categoria inicia
ano lutando
contra o arrocho
nos salários

Os 50 anos de fundação do Bradesco não
passaram em branco em Londrina. O Sindicato preparou
um bolo especial, inspirado nas milhares de demissões
efetivadas pelo banco e foi até à agência Centro participar
da comemoração.

O secretário geral do Sindicato, Nedson
Micheleti, e o técnico da Subseção do Dieese, João
Rezende, deixaram seus cargos para assumir a diretoria
da Cohab-LD em janeiro de 1993, quando foi iniciada a
gestão do prefeito Luiz Eduardo Cheida (PT). Nedson,
funcionário licenciado da Caixa, foi presidente da
Companhia de Habitação, e João Rezende foi responsável
pela Diretoria Financeira.

Inconformado com as péssimas  condições de
trabalho dos funcionarios do Banestado, o Sindicato
contratou em fevereiro de 1993 um engenheiro de
segurança e medicina do trabalho para avaliar a situação
das agências. Apesar de evidentes as irregularidades, a
fiscalização do Ministério do Trabalho foi conivente com o
banco. De posse do laudo do médico, o Sindicato
pressionou a diretoria do Banestado a corrigir os
problemas.
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O Sindicato protestou contra a carta
circular 93/184, expedida no dia 11 de maio de 1993
pela diretoria do Banco do Brasil, que determinou o
enxugamento de quadros nos Cesecs de todo o País. Em
Londrina, esta medida resultou na demissão de 200
funcionários.

No dia 22 de junho de 1993 a diretoria
do Sindicato interditou a agência do Meridional em
Londrina. O motivo foi a execução de reformas no
prédio, feita durante o horário de expediente, expondo
funcionários ao barulho, poeira e ao risco de acidentes.
Após esta medida, a superintendência do banco
determinou que os trabalhos da agência fossem feitos no
primeiro andar, preservando assim a saúde dos
bancários.

A atuação do Sindicato no Comitê
Londrinense da Ação da Cidadania contra a Fome e a
Miséria e pela Vida, realizada às vésperas do Natal de
1993, resultou na arrecadação de 9.962,80 quilos de
alimentos junto à categoria. As 261 cestas básicas
foram doadas às famílias carentes da favela Santa Fé,
em Londrina.

Para comemorar o Dia do Bancário em
2003, o Sindicato promoveu uma apresentação da
Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de

Londrina. O concerto aconteceu no dia 28 de
agosto no Anfiteatro do Zerão. Na programação

da Semana do Bancário também teve teatro,
debate e o tradicional baile da categoria.


