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Emprego decente, reforma da Previdência, fim 
da crise e retomada do desenvolvimento é o 
que esperam os brasileiros

Futuro do País 
está em 
nossas mãos

ELEIÇÕES 2018

No último domingo (7/10), mais 
de 140 milhões de brasileiros e 
brasileiras foram às urnas para 

as eleições gerais. A não reeleição de 
diversas raposas da política estadual e 
nacional demonstra que o eleitor tem 
sede de mudanças e deposita suas 
esperanças no projeto que o levará a ter 
uma vida melhor, com inclusão social, 
fim das descriminações e longe dessa 
era marcada por retrocessos. É isto que 
estará sendo definido na urnas durante o 
segundo turno da eleição para presidente 
da República, entre Jair Bolsonaro (PSL) e 
Fernando Haddad (PT).

Mais do que um nome daquele 
que vai comandar o País, temos que 
ter consciência de que estará sendo 

decidida uma proposta de governo 
que vai encaminhar as políticas 
necessárias para superar a crise, 

gerar empregos, erradicar a 
miséria, combater a violência 

urbana, defender a 
soberania e estabelecer 

programas para melhorar 
a qualidade de vida da 
população com investimentos 
nos serviços públicos. Para a 
Classe Trabalhadora, incluindo 
aí a categoria bancária, 
é preciso estar atento ao 

candidato que tem compromisso 
com a revisão da reforma 

trabalhista e proposta para a 
Previdência Social que contemple 

o fim das isenções, da sonegação e 
recuperação dos bilhões em dívidas de 
grandes empresas privadas e até mesmo 
públicas, para que todo aquele que 
contribuiu possa se aposentar com um 
benefício digno.

Ainda sobre a reforma trabalhista, que 
completará um ano no próximo dia 11 
de novembro, o País tem que reverter os 
mecanismos criados por Michel Temer 
(MDB), a mando das empresas, que 
precarizam as relações de trabalho, como, 
por exemplo, a demissão em comum 
acordo entre patrão e empregado, o 
trabalho intermitente, o temporário e a 
terceirização sem limites. Isso gera perdas 
de direitos e recursos para o trabalhador, 
facilitando a rotatividade e a redução do 
recolhimento de impostos para a União.

“Não restam dúvidas de que essa 
reforma trabalhista, assim como a da 
Previdência, só interessa às empresas 
e não contribuem em nada para que o 
Brasil seja mais competitivo e possa sair 
da crise. Com a redução dos direitos, 
aumenta a concentração de renda 
nas mãos de uma elite e amplia a 
desigualdade social no País”, ressalta o 
presidente do Sindicato, Felipe Pacheco. 
Para ele, a Classe Trabalhadora não 
pode perder a oportunidade de reverter 
o cenário da economia brasileira e para 
isso precisa eleger no segundo turno das 
eleições o candidato que tem propostas 
e compromissos em sintonia com os 
anseios dos trabalhadores brasileiros.



Diretoria perde de lavada votação 
do novo Estatuto da Cassi

Justiça suspende resolução 23 da CGPAR

CAIXA

NÃO AO DESMONTE

BANCO DO BRASIL
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Jair Pedro Ferreira, presidente da Fenae, defendeu o controle público das instituições 
financeiras federais para assegurar o desenvolvimento do País

Trabalhadores defendem função social 
das empresas públicas em Audiência no STF

Com a participação de dirigentes 
da CUT,  Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da 
Caixa Econômica Federal), da 
Contraf (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Ramo Financeiro) 
e do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas, entre outras 
entidades, foi realizada no dia 28 
de setembro, em Brasília, Audiência 
Pública para discutir a Lei das Estatais 
(13.303/2016). O debate foi convocado 
pelo ministro Ricardo Lewandowski 
no âmbito do julgamento da ADI (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) 5624, 
ajuizada pela Fenae e pela Contraf/CUT, 
questionando dispositivos da referida Lei.

As Centrais Sindicais defenderam 
a tese de que “as empresas públicas 
brasileiras foram construídas com o 
esforço do povo e são fundamentais para 

O desembargador 
Jirair Aram 
Meguerian, 
do Tribunal 
Regional Federal 
da 1ª Região, 
acatou recurso 
apresentado pela 
ANABB (Associação 
Nacional dos Funcionários do Banco do 
Brasil) e pela AAFBB (Associação dos 
Aposentados e Funcionários do Banco 
do Brasil), e suspendeu a aplicação 
da resolução 23 da CGPAR (Comissão 
Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União), 
que alterou direitos dos usuários 
dos planos de autogestão em saúde 
das empresas estatais. A liminar 
foi concedida no dia 5 de outubro e 
terá validade até que seja julgado o 
processo ou que surja outra medida 

revogando a 
decisão do 
desembargador.

Jirair 
considerou que 
a CGPAR foi 
além de suas 
atribuições de 
estabelecer 

diretrizes e estratégias relacionadas 
à participação acionária da União 
nas empresas estatais federais. 
Ele também levou em conta o fato 
de que a resolução do governo 
Michel Temer (MDB) suprime 
direitos dos trabalhadores, inclusive 
dos aposentados, “indo além, em 
princípio, do que lhe permite a 
respectiva legislação de criação”. 
Outro argumento apresentado 
pelas entidades e acatado pelo 
desembargador foi a quebra da 
isonomia entre os funcionários.

A votação da reforma estatutária da 
Cassi (Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil) 

foi encerrada no último dia 5 de outubro 
com um sonoro NÃO dos associados 
e associadas à proposta defendida 
pela diretoria do banco. Dos 132.504 
associados que participaram da votação, 
91.796 se posicionaram contra a reforma 
do Estatuto e 38.970 foram favoráveis. Na 
apuração foram registrados também 805 
votos brancos e 933 nulos.

Para Laurito Lira Filho, diretor 
do Sindicato e funcionário do BB, o 
funcionalismo entendeu que as mudanças 
pretendidas pelo banco seriam prejudiciais 
para a Cassi e seu corpo social, que não 
teria mais poder para controlar a caixa 
de assistência. “Essa reforma acabaria 
com a gestão paritária, instituiria o voto 
de minerva, dando poderes totais ao 
presidente para tomar decisões em nome 
de todos e faria com que os associados 
passassem a ser meros beneficiários ao 
invés de donos da Cassi”, aponta.

Segundo Laurito, a Comissão de 
Empresa, juntamente com as demais 
entidades de representação dos 
funcionários e funcionárias do BB 

pretendem negociar com o banco 
mudanças que se fizerem necessárias 
para garantir a sustentabilidade da 

Cassi, mas sem alterar de forma mais 
ampla o Estatuto, como foi tentado agora, 
em respeito aos direitos dos associados.

o desenvolvimento do País”. Segundo 
os sindicalistas, “qualquer mudança do 
controle de parte e da totalidade de uma 
empresa pública deve ser muito bem 
discutida com o povo brasileiro". Um dos 
exemplos dados por eles foi o desmonte 
da Petrobras, que levou à venda de 
subsidiárias e da entrega da exploração 
do Pré-sal a empresas estrangeiras.

No debate a respeito dos bancos 
públicos foi destacada a importância 
deles para impulsionar o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. “Numa 
sociedade tão desigual como a brasileira, 
não podemos deixar de contar com 
as empresas públicas, em especial os 
bancos públicos”, argumentou Jair Pedro 
Ferreira, presidente da Fenae. Segundo 
ele, a atuação da Caixa dá-se na esfera 
pública da universalização dos direitos, 
da cidadania e da democracia, não sendo 

possível abrir mão disso, sob pena de 
deixar desamparada a maior parte da 
população do País.

Jair lembrou que a Caixa é o único 
banco brasileiro 100% público e responde 
por 70% do financiamento habitacional 
do Brasil, além de desenvolver diversos 
programas sociais. . Se o direito à moradia 

é um direito universal, é isto que estamos 
defendendo. Portanto, manter a Caixa 
100% pública, além de importante para 
a sociedade brasileira, é um grande ativo 
para as próximas gerações. Passar essa 
tarefa para o setor privado vai impedir 
que as pessoas com mais necessidades 
tenham esse tipo de amparo”, concluiu.

A Pesquisa ‘Saúde do Trabalhador da 
Caixa’, encomendada pela Fenae (Federação 
Nacional das Associações de Pessoal da 
Caixa Econômica Federal) e feita pelo Instituto 
FSB Pesquisa, revelou que um em cada três 
empregados do banco teve algum problema 
de saúde relacionado ao trabalho nos últimos 
12 meses. Doenças psicológicas e causadas 
por estresse representam 60,5% dos 
problemas que afetam bancários e bancárias 
da Caixa.

De acordo com a Pesquisa, entre os 
que adoeceram, 53% precisaram recorrer 
a algum medicamento e 10,6% relataram 
depressão. Os remédios mais usados foram 
os antidepressivos e ansiolíticos (35,3%), anti-
inflamatórios (14,3%) e analgésicos (7,6%). 
Além disso, mais da metade (53,6%) alegou 
ter passado por ao menos uma situação de 
assédio moral. A falta de funcionários também 
foi apontada como um grave problema por 
58% dos entrevistados, que disseram estar 
sobrecarregados.

Os resultados da Pesquisa foram entregues 
pela Fenae ao Ministério Público do Trabalho, 
que vai analisar os dados e avaliar quais 
medidas poderão ser tomadas para reverter 
esse cenário. A CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) também vai colocar a Pesquisa 
nas mesas de negociações específicas para 
cobrar providências.

Um em cada três 
empregados já teve 
problema de saúde



FINANCIÁRIOS

Assembleia aprova proposta de 
CCT negociada com as empresas

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Trabalhadores e trabalhadoras das 
financeiras e empresas de crédito 
de Londrina e Região aprovaram, por 
unanimidade, na Assembleia realizada 
dia 8 de outubro, a proposta de CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 
apresentada pela Fenacrefi (Federação 
Interestadual das Instituições 
de Crédito de Financiamento e 
Investimento). A categoria tem 
data base em 1º de junho, mas as 
negociações foram interrompidas em 
função da Campanha Salarial dos 
bancários.

A proposta foi discutida entre 
a Fenacrefi e o ao Comando de 
Negociação dos Financiários da 
Contraf-CUT e prevê 3% de reajuste 

Centrais Sindicais podem convocar nova 
Greve Geral para defender aposentadorias

Santander investe 
pesado para 
antecipar a reforma

A CUT e demais Centrais Sindicais 
brasileiras divulgaram nota 
criticando a intenção de Michel 

Temer (MDB) de retomar a tramitação 
do projeto de “reforma” da Previdência 
antes do final de seu mandato para 
atender aos interesses dos grupos que 
financiaram sua chegada ao comando 
do País. Em reunião realizada no dia 2 
de outubro, em São Paulo, as entidades 
reafirmaram “sua posição contrária 
a qualquer proposta de reforma que 
fragilize, desmonte ou reduza” o papel 
da Previdência Social.

Para impedir que esse golpe 
seja levado em frente, os dirigentes 
sindicais pretendem convocar uma 
nova Greve Geral, igual à realizada 
em abril de 2017, que levou mais 
de 40 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras a cruzarem os braços 
em defesa dos direitos. “Se o governo 
insistir em atacar a Previdência Social 
Pública, o Brasil irá parar mais uma 
vez”, ressalta a nota das Centrais.

Para os sindicalistas, a população 
brasileira quer paz, liberdades 
democráticas, segurança e respeito 
aos seus direitos, com garantia de 
emprego, salário digno, serviços de 

saúde eficientes, mais investimentos 
em educação e aposentadoria digna.

A ameaça de Temer de suspender a 
intervenção militar no Rio de Janeiro 
para que a reforma da Previdência seja 
votada na Câmara dos Deputados foi 
feita no final de setembro, em discurso 
feito a empresários da Câmara de 
Comércio dos Estados Unidos. Ele disse 
que vai procurar o presidente eleito nas 

Atuando em sintonia com Michel 
Temer (MDB), o Santander lançou nos 
últimos dias uma campanha publicitária 
que visa angariar clientes para seus 
produtos de previdência privada. Com 
a frase “Faça já a reforma da sua 
previdência”, o banco espanhol dá 
como certa a aprovação pelo Congresso 
Nacional da proposta de reforma da 
Previdência pública, incentivando os 
clientes a se anteciparem ao desastre 
que poderá vir se as mudanças nas 
regras da aposentadoria forem mesmo 
alteradas.

Dirceu Quinelato, diretor do Sindicato, 
lembra que a reforma pretendida por 
Temer foi arquivada no ano passado 
depois da grande mobilização da 
Classe Trabalhadora em todo o País 
em defesa dos direitos previdenciários. 
“Agora ele volta à carga novamente 
com o apoio explícito dos bancos, que 
são os principais interessados no fim 
dos sistema público de previdência, 
jogando para os planos privados milhões 
de brasileiros preocupados com seu 
sustento no futuro”, critica.

Segundo Dirceu, a reforma da 
Previdência deve passar primeiramente 
pelo fim das isenções, da sonegação e 
pela cobrança dos grandes devedores. 
“Somadas, as dívidas que o Bradesco, 
Itaú e Santander têm com o INSS 
passam de 600 milhões de reais, sem 
contar os bilhões que outras grandes 
empresas privadas deixarem de recolher 
e não são cobrados pelo governo”, 
salienta.

urnas pelos brasileiros com o objetivo 
de convencê-lo de que é preciso aprovar 
essa reforma, porque o déficit do 
sistema é elevado.

Ele só se esqueceu de dizer que com 
essa reforma trabalhista e a liberação 
da terceirização em todas as atividades 
das empresas os recursos destinados 
à Previdência caíram e vão cair ainda 
mais.

nos salários e todas as cláusulas 
de natureza econômica, inclusive 
PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados). Este índice contempla 
a inflação acumulada entre 1º de 
junho de 2017 e 31 de maio de 2018, 
mais 1,22% de aumento real. Foi 
conquistado também o parcelamento 
em até três vezes do adiantamento de 
férias.

A Convenção terá vigência de dois 
anos e foi garantido ainda que em 
junho de 2019 os financiários terão 
a reposição da inflação acumulada 
mais 1% de aumento real. “A proposta 
da Fenacrefi foi aprovada nas 
Assembleias de todo o País. O mais 
importante é que foi conquistada a 

manutenção de todos os direitos atuais 
da categoria, da mesma forma como 
ocorreu com os bancários, afastando a 
aplicação da reforma trabalhista na CCT 

dos financiários”, comemora Irineu 
Barrinuevo, diretor do Sindicato.
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Equipes jogam tudo para garantir 
as vagas da etapa Semifinal
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Dia 13/10 tem Feirão da 
Resistência no Canto do MARL 

Outubro Rosa: é hora 
de prevenir o
câncer de mama!

ESPAÇO PARA A SAÚDE

Neste mês de 
Outubro, órgãos 
públicos, 
entidades não 
governamentais e 
empresas privadas 
de todo o mundo 
estão mobilizadas 
em torno de uma 
única causa, 
a prevenção 
do câncer 
de mama. A 
Campanha 
Outubro Rosa 
alerta as mulheres com idade acima dos 
35 anos a realizar exames para verificar 
a existência de nódulos nos seios, axilas 
ou detectar outro sintoma da presença 
dessa doença no corpo.

O câncer de mama é o mais incidente 
na população feminina mundial e 
brasileira, com exceção dos casos de 
câncer de pele não melanoma. Ele é 
causado por diversos fatores, entre eles 
a vida sedentária, o tabagismo ou por 
questões genéticas.

A cada ano 25% novos casos 
Estatísticas revelam que a cada 

ano surgem 25% de novos casos de 
câncer de mama no Brasil, mas este 
número pode ser ainda maior por falta 
de informações das mulheres ou até 
mesmo de serviços públicos de saúde 
disponíveis para que elas façam os 
exames. Se for diagnosticado no início, o 
câncer de mama tem plenas chances de 
cura, por isso é indicada a realização de 
exames com frequência, principalmente 
quando a mulher passa dos 50 anos de 
idade, quando o risco é bem maior.

A prevenção e sensibilização a 
respeito da importância de fazer a 
mamografia, além de estar sempre 
alerta para qualquer sinal dessa 
doença nas mamas, são os objetivos da 
Campanha Outubro Rosa. Entre nesta 
luta pela vida, bancária. Faça o exame 
e oriente suas irmãs, cunhadas, mãe, 
sogra e amigas a se prevenir.

PRÓXIMOS JOGOS - 19/10
9h00: Bradesco Bela Vista x Mixtão 
10h00: Bradesco Guaporé x Santander Cambé
10h00: Itaú Unibanco x Santander Centro 

Jogo do dia 24/10
20h00: BB Ta Lento x PLR United

Sindicato abre novas 
turmas dos cursos 
de CPA 10 e CPA 20

No próximo sábado 
(13/10), será realizado 
no Canto do MARL 
(Movimento dos Artistas 
de Rua de Londrina) 
mais uma edição do 
Feirão da Resistência e 
da Reforma Agrária, com 
a comercialização de 
produtos agroecológicos 
da agricultura familiar 
(produzidos sem veneno) 
e apresentações culturais.

O Canto do MARL está localizado na 
Avenida Duque de Caxias, 3.241, no 
Centro de Londrina. A entrada é gratuita 
e o evento ocorrerá entre as 9h00 às 
17h00, com uma programação repleta 
de atividades. Vai ter a apresentação da 
peça infantil do grupo Tricantumconto 
“O causo da Mãe da Ruapara”, roda 

de samba com o 
grupo Samba Delas, 
coordenada pela Frente 
Feminista de Londrina, 
roda de capoeira e oficina 
de colagem para as 
crianças.

O Feirão da 
Resistência é uma 
iniciativa da AMARL 
(Associação do 
Movimento dos Artistas 
de Rua de Londrina), 

MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra), Sindicato dos 
Jornalistas do Norte do Paraná, Levante 
Popular da Juventude, Projeto Extensão 
Plataformas Digitais do Departamento 
de Comunicação Social da Universidade 
Estadual de Londrina e da Frente 
Feminista de Londrina. 

O Sindicato está recebendo 
inscrições para as novas turmas dos 
cursos preparatórios em CPA 10 e CPA 
20 da Anbima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais). O curso de CPA 10 
vai ocorrer nos dias 10, 17 e 24 de 
novembro, sendo das 9h00 às 18h00 
as duas primeiras aulas, e das 9h00 
às 13h30 a última. O investimento é de 
R$ 459,00 para sindicalizados e de R$ 
519,00 para não sindicalizados.

No curso de CPA 20, as aulas serão 
realizadas nos dias 10, 17 e 24/11 
e no dia 1º/12 das 9h00 às 18h00. 
O investimento é de R$ 689,00 para 
sindicalizados e de R$ 799,00 para 
não filiados aos Sindicatos. Os valores 
de ambos os cursos podem ser pagos 
em até três vezes no cartão e à vista 
tem 10% de desconto.

OPORTUNIDADE

Com a derrota do Bradesco 
Bela Vista do Paraíso para o 
Santander Cambé, jogo disputado 

no último sábado (6/10) pela quinta 
rodada do Campeonato Bancário de 
Futebol Suíço, as duas equipes ficam 
empatadas em primeiro lugar na 
classificação, com 12 pontos ganhos. 
O Bradesco Guaporé também venceu 
e subiu para nove pontos na tabela, 
seguido pelo Santander Centro e PLR 
United, que estão com seis. Faltando 
apenas duas rodadas para o término 
dessa fase, Bradesco Bela Vista do 
Paraíso e Santander Cambé estão 

A equipe Mixtão 
ainda não pontou 
no Campeonato 
Suíço deste ano

RESULTADOS 5ª RODADA
PLR United 6 x 6 Santander Centro
Bradesco Bela Vista do Paraíso 4 x 6 Santander Cambé
Bradesco Guaporé 4 x 2 Itaú Unibanco

Jogo do dia 10/10
BB Ta Lento x Mixtão

matematicamente classificados para a 
Semifinal. Resta ao Bradesco Guaporé, 
Santander Centro e PLR United ir atrás de 
novas vitórias para conquistar as outras 
duas vagas. A equipe Santander Centro 

perdeu os pontos do jogo da quinta 
rodada por escalar um jogador irregular. 
A artilharia da competição está com o 
jogador Leandro Biguetti, do Santander 
Centro, que já marcou 12 gols.  


