
Nº 1.490 - ANO 34 - De 18 a 24/09/2018Visite o Portal www.vidabancaria.com.br

Mudanças nas regras 
impostas pelo governo 
colocam em risco futuro 
da caixa de assistência

Vote NÃO para impedir 
mudanças no Estatuto da Cassi

banco do brasil

Categoria conquista 
aumento real de 1,31% na 
Campanha 2018

lEia Mais
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Assembleias dos funcionários 
do  Santander aprovam 
Acordo Aditivo Pág. 3

Nos próximos dias os funcionários 
e funcionárias do Banco do Brasil 
deverão participar da votação da 

proposta de alteração do Estatuto da 
Cassi, a caixa de assistência à saúde. 
As mudanças impostas pelo governo 
Michel Temer (MDB) e a diretoria do 
BB visam adequar a entidade ao que 
estabelecem as Resoluções 22 e 23 
da CGPAR (Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações 
Societárias da União) e também buscam 
reduzir as despesas com o Plano de 
Saúde.

De acordo com Laurito Lira Filho, 
diretor do Sindicato de Londrina, grupos 
de assistência médica privada têm 
interesse nessas alterações, já que 
muitos associados poderão sair dos 
planos de autogestão das empresas 
públicas devido ao aumento das 
contribuições, redução das coberturas 
e exclusão dos aposentados. “As 
empresas privadas estão de olho nos 
mais de R$ 9 bilhões que as estatais 
gastam por ano com os Planos de Saúde 
de seus funcionários”, salienta.

Dentre os pontos negativos da 
alteração estatutária estão: quebra 
da solidariedade; exclui os futuros 
aposentados e deixa de custear o Plano 
dos atuais aposentados; transforma os 

associados em beneficiários, ou seja, 
os associados não serão mais donos 
da caixa assistencial que criaram; não 
informa que a taxa de administração 
deixará de ser paga em 2021.

O banco também não traz soluções 
quanto à redução de funcionários em 
sua proposta. De 2016 a 2017 reduziu 
os gastos da folha de pagamento em 
8%, afetando o caixa da Cassi, porque 
os repasses do banco são feitos com 
base na folha de pagamento.

 “Dentro dessa alteração estatutária, 
o banco vai decidir o que pode ou não 
ser discutido. Ou seja, qualquer coisa 
sobre os rumos para a nossa caixa de 
assistência quem vai colocar em pauta 
é o banco. Além disso, em qualquer 
assunto que houver impasse dentro 
da Cassi quem decide em 15 dias é 

o patrocinador. Mesmo que os eleitos 
pelos funcionários não concordem 
com os rumos que forem tomados, por 
serem prejudiciais aos associados, o 
Banco do Brasil fará prevalecer única e 
exclusivamente a sua vontade”, ressalta.

Para impedir que essas mudanças 
sejam levadas em frente, o diretor 
do Sindicato de Londrina orienta os 
associados e associadas da Cassi a 
votar NÃO na reforma estatutária, pois 
só assim será possível manter os atuais 
benefícios da caixa de assistência à 
saúde. 

Comunicado aos 
acionistas dá como 
certas as alterações

Mesmo sem ainda ter submetido 
sua proposta de alterações no 
Estatuto da Cassi ao corpo de 
associados, a diretoria do Banco do 
Brasil já anunciou aos acionistas 
que sua proposta foi aprovada 
pelo Conselho Deliberativo. No 
comunicado dirigido ao mercado, o 
banco afirmou que o aumento em 
R$ 300 milhões “não impacta o 
passivo atuarial calculado de acordo 
com a Deliberação CVM 695”. Isso 
quer dizer que o BB não vai arcar 
com nenhuma despesa extra para os 
funcionários aposentados, da mesma 
forma como faz com a contribuição 
por dependente.

As alterações no Estatuto deixam 
clara a intenção do banco de reduzir 
os gastos com os atuais aposentados 
e, também, com aqueles que vierem 
a se aposentar, assim como já faz 
com os funcionários oriundos do 
BESC e da Nossa Caixa. A meta é 
cortar gradativamente sua parcela no 
custeio da caixa de assistência, dos 
atuais 60% para 55% em 2023.
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Mobilização da categoria conquista 
1,31% de aumento real

Banco paga 
antecipação da PLR 
com valor errado
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Sindicato participa do 24º Grito dos Excluídos
Ao final do tradicional desfile do dia 

7 de setembro, Dia da Independência 
do Brasil, manifestantes de entidades 
sindicais, populares, sociais e de Pastorais 
da Igreja Católica realizaram o 24º Grito 
dos Excluídos em diversas cidades do País. 
O tema deste ano foi “Desigualdade gera 
Violência: Basta de Privilégio”, referente à 
crise que afeta a população brasileira.

Dirigentes do Sindicato de Londrina e de 
outras entidades participaram do protesto 
com faixas e cartazes denunciando o golpe 
nos direitos dos trabalhadores e divulgando  
os nomes dos deputados federais que 
votaram a favor da reforma trabalhista. 

Agência da Caixa  
em Londrina é 
assaltada

A agência San Remo, da Caixa 
Econômica Federal, localizada na 
Avenida Maringá, em Londrina, foi 
assaltada no dia 10 de setembro por 
seis homens fortemente armados. A 
quadrilha atacou o banco logo após o 
carro forte deixar dinheiro na unidade.

Na ação, a quadrilha rendeu 
vigilantes, bancários e clientes. Um 
vigilante foi ferido sem gravidade.  Este 
foi o oitavo assalto a banco registrado 
na base do Sindicato de Londrina em 
2018 e o segundo envolvendo a Caixa.

“O movimento sindical reivindica, 
há tempos, melhorias na segurança 
dos bancos, mas como nada é feito os 
ataques continuam de forma crescente, 
trazendo intranquilidade a todos”, 
salienta Aelton Alves Pereira, diretor da 
Fetec-CUT/PR.

Os empregados e empregadas 
da Caixa Econômica Federal 
receberam no dia 5 de setembro a 
antecipação da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) com 
apenas 70% do valor definido no 
ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) 
que regulamenta este direito. Isso 
representa uma grande diferença 
no valor em comparação aos outros 
anos.Para quem tem desconto de 
pensão alimentícia no salário o valor 
foi menor ainda, 50%.

A direção do banco reconheceu 
o erro e se comprometeu em fazer 
a complementação até o dia 20 
de setembro. O valor da PLR deve 
ser calculado proporcionalmente 
aos dias trabalhados em 2018, 
levando em conta a Remuneração 
Base do empregado vigente em 
1º de setembro deste ano. Para o 
cálculo do número de dias de efetivo 
exercício, foram descontados os 
afastamentos consignados no ano de 
2018, previstos no ACT. Nos termos 
dos acordos firmados, a 1ª parcela 
da PLR 2018 corresponde a 50%.

Executiva da Fetec-CUT/PR se reuniu dia 13/09, em Curitiba, para analisar resultados 
da Campanha 2018

Com a divulgação pelo IBGE 
(Instituto Nacional de Geografia 
e Estatística) da inflação oficial 

do mês de agosto, que ficou em 0%, 
o INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) acumulado entre 
1º/09/2017 e 31/08/2018 foi de 3,64%. 
Assim, descontando este percentual dos 
5% conquistados na Campanha 2018, 
a categoria bancária terá um ganho real 
de 1,31% nos salários, demais verbas, 
nos vales refeição, alimentação, na 13ª 
Cesta-alimentação, bem como no Auxílio 
creche/babá e na parcela fixa da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados).

A mobilização deste ano garantiu 
ainda a manutenção de todos os direitos 
estabelecidos na CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) e a vigência desse 
instrumento por dois anos, além da 
aplicação de 1% nos salários e demais 
cláusulas econômicas em setembro de 
2019, a título de aumento real. Segundo 
o Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
dos 4.659 acordos de outras categorias 
fechados no período, 78,4% tiveram 
ganhos acima da inflação, e a média de 
aumento real foi de 0,97%.

Os resultados da Campanha 2018 
foram analisados no dia 13 de setembro, 
em Curitiba, em reunião da Diretoria 
Executiva da Fetec (Federação dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
do Paraná), com a participação de 
representantes dos 10 Sindicatos filiados, 
do presidente da entidade, Júnior César 
Dias, e da presidenta da Contraf-CUT, 

Juvandia Moreira. Também estiveram 
presentes, para fazer uma análise de 
conjuntura pré-eleitoral, o advogado 
especialista em Direito do Trabalho 
Wilson Ramos Filho e o bancário e 
ex-deputado federal Ângelo Vanhoni.

Segundo Lidiani Torrecilha Lopes 
Pereira, coordenadora da Regional 
Vida Bancária, na reunião da Executiva 
da Fetec-CUT/PR foi destacada a 
importância da unidade da categoria 
para fechar a Campanha com aumento 
real e impedir a retirada de conquistas 
históricas, como queriam os bancos no 
início das negociações. “Mais uma vez 
a organização da categoria prevaleceu, 
superando as dificuldades geradas pela 
reforma trabalhista e a tentativa dos 

bancos de se aproveitar desse momento 
delicado pelo qual passa o País”, avalia.

Lidiani afirma que os dirigentes 
sindicais presentes na reunião da 
Executiva da Fetec ressaltaram o papel 
que os bancários terão nas eleições 
deste ano. “Os destinos do Estado, 
do País e dos nossos direitos estarão 
em jogo nas urnas desse dia 7 de 
outubro. Temos que votar conscientes 
em candidatos comprometidos com 
a pauta da Classe Trabalhadora para 
impedir novos retrocessos na legislação 
e retomar o desenvolvimento do Brasil”, 
defende.

Diretores do 
Sindicato 
de Londrina 
protestaram 
contra a 
desigualdade 
durante o 
Grito dos 
Excluídos



Elizeu Marcos 
Galvão, 
presidente 
do Sindicato 
de Cornélio 
Procópio, 
explicou aos 
funcionários o 
Acordo Aditivo 
do Santander

Assembleias nas bases do Vida Bancária
aprovam proposta do Acordo Aditivo

sanTandEr

Bancário demitido garante
no TST taxa de juros diferenciada

bradEsco
Banco atende Contraf-CUT 
e vai antecipar  pagamento 
da 13ª Cesta-alimentação 

iTaÚ

De olho sempre no lucro fácil, o 
Itaú perdeu mais uma ação no TST 
(Tribunal Superior do Trabalho) para 
um bancário demitido de Londrina, que 
após ter perdido o emprego viu o banco 
majorar a taxa de juros de um contrato 
de empréstimo para financiamento 
habitacional. Os ministros da 7ª turma 
do TST julgaram como sendo um “ato 
jurídico perfeito” o contrato feito entre 
o bancário e o banco, não podendo, por 
isso, o mesmo ser “alterado por fatos 
supervenientes”.

Em novembro de 2011, o bancário 
conseguiu financiar sua casa própria, 
mas uma semana depois foi demitido 
pelo Itaú. Em fevereiro de 2012, o banco 
enviou a ele telegrama informando que 
a taxa praticada não seria a mesma 
em função de sua dispensa. Como a 

Os funcionários e funcionárias do 
Bradesco receberão no dia 26 de 
setembro a 13ª Cesta-alimentação. O 
banco atendeu à solicitação feita pela 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e vai 
antecipar este direito, que normalmente 
é pago em novembro.

“A antecipação da 13ª Cesta-
alimentação alivia o orçamento dos 
bancários nestes tempos em que o custo 
de vida está alto por conta da política 
econômica do atual governo”, avalia 
Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.

O mês de setembro é dedicado para 
divulgação da campanha mundial “Setembro 
Amarelo”, adotada partir de 2015 pela IASP 
(Associação Internacional para Prevenção do 
Suicídio). O objetivo é estimular a prevenção 
desse problema mental, que tem a depressão 
como gatilho e atinge em cheio a categoria 
bancária.

No Brasil, segundo dados oficiais, 32 
pessoas atentam contra suas próprias vidas 
a cada dia. Este número é maior do que 
as vítimas de Aids e do que vários tipos de 
câncer. De acordo com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), nove em cada 10 casos 
poderiam ser prevenidos se tivesse ocorrido 
tratamento adequado.

"Na categoria bancária, é grande a 
incidência de suicídios em função das metas 
cada vez mais absurdas e das pressões 
constantes, o que acaba gerando muitos 
casos de transtornos mentais", afirma Zoraide 
Sanches, secretária de Saúde do Sindicato 
de Apucarana. Segundo levantamento feito 
pelo Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
em 2013, 5.042 bancários e bancárias 
receberam Auxílio-doença e Auxílio-acidente 
de trabalho por terem sido diagnosticados 
com transtornos mentais e comportamentais. 
Este número supera os casos de 
afastamentos em decorrência de LER/Dort.

Por isso, se você tem algum sintoma de 
depressão ou de outro transtorno psicológico, 
entre em contato com o Sindicato, procure 
ajuda.

‘Setembro Amarelo” 
alerta para 
prevenção do suicídio

EsPaÇo Para a saÚdE

Assembleia 
do Sindicato 
de Londrina 
aprovou por 

unanimidade 
a proposta 

negociada com 
o Santander

prestação subiu de R$ 949,00 para R$ 
1.286,00, foi ajuizada ação requerendo 
manutenção das condições previstas 
anteriormente.

O bancário demitido teve reconhecida 
sua reclamação junto à 4ª Vara do 
Trabalho de Londrina e, também, no TRT 
(Tribunal Regional do Trabalho) da 9ª 
Região, de Curitiba. O Itaú apresentou 
recurso no TST, mas lá também perdeu, 
por unanimidade. Para consultar esta 
ação utilize o seguinte número AIRR-
148-68.2012.5.09.0663. 

PCR será paga dia 20/09 - O Itaú 
vai creditar no dia 20 de setembro 
aos funcionários a PCR (Participação 
Complementar de Resultados) no 
valor de R$ 2.662,62. Na mesma data 
ocorrerá o pagamento da antecipação da 
PLR 2018.

As Assembleias dos funcionários e 
funcionárias do Santander em todo 
o País aprovaram a proposta de 

Acordo Coletivo Aditivo à CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho), que regulamenta 
direitos específicos negociados entre 
o banco e o Comando Nacional dos 
Bancários. Da mesma forma como a 
CCT, o Aditivo tem dois anos de vigência 
e garante a manutenção de todas as 
conquistas, incluindo o Acordo específico 
do PPRS (Programa de Participação 
nos Resultados Santander) e os termos 
de compromisso para manutenção do 
Banesprev e da Cabesp.

O Acordo Aditivo foi assinado no dia 14 
de setembro, em São Paulo.

Elizeu Marcos Galvão, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, lembra 
que esse instrumento foi conquistado 
junto ao Banespa e ano após ano vem 
sendo renovado com a inclusão de novos 
direitos. “E este ano não foi diferente. 
Com a mobilização da Campanha 2018 
foi conseguido impedir a aplicação 
da reforma trabalhista sem que haja 
negociação prévia com o movimento 
sindical”, destaca. Os bancários também 
garantiram a PPRS no valor de R$ 
2.659,00, a ser pago até março de 2019, 
e o repasse de 2,5 mil Bolsas de Estudos.

Sexta (21) tem 
Baile dos Bancários 
em Londrina

No dia 21 de setembro será 
realizado o 25º Baile dos Bancários 
organizado pelo Sindicato de 
Londrina para comemorar o Dia da 
Categoria Bancária – 28 de Agosto. 
A festa ocorrerá nas instalações 
do Buffet Elite, com animação da 
Banda ShowBiss.

Restam poucos convites a 
comercializar e quem ainda não 
adquiriu pode entrar em contato 
com a Secretaria pelo telefone (43) 
3372-8787. Os convites individuais 
custam R$ 100,00 para bancário 
filiado e dependente (limitado a 
dois convites) e R$ 130,00 para não 
associados. 

Além do delicioso jantar vai ter 
mesa de frios, open bar, open food, 
lanche da madrugada, barman. O 
chopp será servido até a 1h00.
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Na hora de votar, não compre gato por lebre!
Nas eleições gerais de 2018 os 147.302.357 eleitores 

brasileiros irão às urnas eleger o presidente da República, 
governadores, senadores, deputados federais, distritais e 

estaduais. Muitos são os candidatos, vários os partidos e infinitas 
propostas para retomar o desenvolvimento, melhorar a saúde, 
educação e a qualidade de vida da população.

Para não comprar gato por lebre, é preciso analisar bem o 
perfil dos candidatos, pesquisar o passado e refletir sobre o que 

eles estão prometendo fazer antes de definir em quem vai votar 
no próximo dia 7 de outubro.

Para auxiliar nesta escolha, o Vida Bancária publica nesta 
página um breve perfil dos candidatos a presidente mais 
bem colocados nas pesquisas eleitorais para que a categoria 
bancária saiba um pouco sobre suas plataformas de governo. 
Veja o que eles prometem fazer para resolver os principais 
problemas do do País.

Álvaro Dias – Podemos 19
É senador e foi governador do Paraná na 
década de 80. Afirma ser “inevitável” adotar 
um programa de privatizações, com exceção 
do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras. 
Defende flexibilização da venda de armas no 
País e disse que é preciso rever o congelamento 
dos gastos públicos. Votou contra a reforma 

trabalhista, mas é a favor da flexibilização da relação entre 
patrões e empregados. É contra o Bolsa Família.

Ciro Gomes – PDT 12
Advogado e professor de Direito, foi governador 
do Ceará e ex-ministro no governo Lula. Tem 
proposta para combater o endividamento da 
população, é contra privatizações e defende o 
Programa Bolsa Família. Se posiciona contra 
a reforma da Previdência, mas tem proposta 
para mudar o sistema. Se eleito, pretende fazer 

um plebiscito para discutir a reforma trabalhista e promover a 
integração das polícias no País para reduzir a violência.

Duas equipes lideram classificação do certame Suíço
londrina

Inimigos dos 
trabalhadores 
tentam reeleição

Fernando Haddad – PT/PCdoB 13
Formado em Direito e professor da USP, foi 
ministro da Educação no governo Lula e prefeito 
de São Paulo. Defende a volta das políticas 
sociais, incremento da produção para gerar 
emprego e renda. É contra a privatização e das 
terceirizações nas empresas e no serviço público. 
Promete revogar a reforma trabalhista e acredita 
que o déficit da Previdência deve ser resolvido com o corte da 
sonegação e a retomada da economia para criar trabalho formal.

Jair Bolsonaro – PSL 17
Foi militar por 17 anos e começou a atuar 
como  deputado federal há 27 anos. Se eleito 
pretende liberar o porte de armas no Brasil. 
Votou a favor do congelamento das verbas para 
políticas públicas por 20 anos e da reforma 
trabalhista.
Defende a privatização das estatais. É a favor 

da manutenção da reforma trabalhista e da terceirização 
irrestrita.

Geraldo Alckmin – PSDB 45
O ex-governador de São Paulo é médico. 
Pretende promover privatizações, mas exclui 
desse processo a Petrobras, o Banco do Brasil e 
a Caixa. Defende a reforma da Previdência para 
acabar com "privilégios" dos servidores públicos 
e é a favor da reforma trabalhista. É a favor da 
flexibilização do Estatuto do Desarmamento. 

Propõe redução do déficit público com a atração de capitais, fim 
de isenções fiscais e aumento dos impostos para os mais ricos.

Marina Silva – REDE 18
Formada em História, foi senadora, ministra do 
governo Lula. Tem muitas propostas em defesa do 
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável 
para o País. É contra a privatização das empresas 
públicas, defende o Bolsa Família e acredita 
que precisa ser feito um amplo diálogo sobre a 
Previdência Social. Critica a reforma trabalhista e 

promete mudar a política fiscal para reduzir os impostos sobre as 
camadas mais pobres da população. 

Alex Canziani PTB Sim Sim
Alfredo Kaefer PSL Sim Sim
Aliel Machado REDE Não Não
Assis do Couto PDT Não Não
Christiane Yared PR Não Não
Delegado Francischini SD Não Não votou
Enio Verri PT Não Não
Edmar Arruda PSD Sim Não votou
Evandro Roman PSD Sim Sim
Giacobo PR Sim Não votou
João Arruda MDB Sim Não votou
Leandre PV Sim Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim Sim
Luiz Nishimori PR Sim Sim
Luciano Ducci (PP) Não Sim
Nelson Meurer (PP) Sim Sim
Osmar Bertoldi DEM Sim Sim
Reinhold Stephanes PSD Sim Sim
Rubens Bueno PPS Sim Sim
Sandro Alex PSD Sim Sim
Sergio Souza MDB Sim Sim
Takayama PSC Sim Não votou
Toninho Wandscheer PROS Sim Sim
Zeca Dirceu Não Não

Deputado Reforma Terceirização 
 trabalhista sem limites

A maioria dos 34 deputados 
federais do Paraná que traiu a Classe 
Trabalhadora, votando a favor da 
reforma trabalhista e da terceirização 
em qualquer atividade das empresas 
tenta se reeleger nas eleições deste 
ano. Veja na lista dos inimigos da Classe 
Trabalhadora. Quem aprovou a reforma 
NÃO volta!

RESULTADOS 3ª RODADA
Bradesco Bela Vista 3 x 2 Bradesco Guaporé
Mixtão 0 x 8 Santander Centro
Santander Cambé 5 x 1 PLR United
Jogo do dia 19/09
20h00: BB Ta Lento x Itaú Unibanco

PRÓXIMOS JOGOS 
9h00: Santander Centro x Bradesco Bela Vista
10h00: Mixtão x Itaú Unibanco
10h00: PLR United x Bradesco Guaporé

Jogo do dia 26/09
BB Ta Lento x Santander Cambé

A tabela de classificação das equipes que 
disputam o Campeonato Bancário de Futebol 
Suíço 2018 aponta o Santander Cambé e o 
Bradesco Bela Vista do Paraíso em primeiro 
lugar, com nove pontos ganhos. O Santander 
Centro está na segunda colocação, com 
seis pontos, seguido do Bradesco Guaporé 
e do PLR United, que estão com três. Itaú 
Unibanco, Mixtão e BB Talento ainda não pontuaram no 
certame.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato de Londrina 
e membro da coordenação do Campeonato, afirma 
que a rivalidade entre as equipes é grande e nas 
próximas rodadas a disputa pela classificação vai se 
intensificar. “Como a vagas para a Semifinal serão 
definidas por pontos corridos, o que interessa é 
vencer as partidas. Os primeiros colocados vão se 
enfrentar na quinta rodada, aí vamos ver quem vai 

se distanciar na pontuação e se candidatar a ser campeão 
deste ano”, salienta. 


