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Com propostas baseadas no receituário neoliberal, Bolsonaro pode 
ameaçar direitos trabalhistas e sociais

O que esperar do próximo 
governo do País?

futuro sombrio

O que esperar de um presidente que 
declarou durante sua campanha eleitoral: 
o povo brasileiro “terá que escolher 

entre ter emprego ou ter direitos”? A eleição 
de Jair Bolsonaro (PSL) para presidente do Brasil 
nos próximos quatro anos deixa no ar muitas 
esperanças para quem votou nele apostando 

em mudanças nos rumos do País, mas para a 
Classe Trabalhadora seu mandato é visto com 

muita cautela e temor de que não só a frase 
acima seja colocada em prática, mas também 
diversas outras propostas de campanha alinhadas 
com a política adotada por Michel Temer (MDB).

Retirada de direitos trabalhistas, como o fim 
do 13º salário e das férias remunerada, 

aprovação da reforma 
da Previdência com 

regras 
ainda mais 
duras para a 
aposentadoria, 
fim dos direitos 
sociais e a 

privatização de 
mais de 100 empresas 

públicas como forma de 
pagar as dívidas que a 

União tem com os banqueiros são algumas ações 
já anunciadas por Bolsonaro e reafirmadas por 
seu provável ministro da Fazenda, o economista 
Paulo Guedes.

Nenhuma dessas medidas vai combater um dos 
principais problemas do Brasil na atualidade, que 
é o desemprego. Pelo contrário, como o capitão 
não se dispôs a reverter a reforma trabalhista, a 
terceirização tende a ser ampliada, precarizando 
as relações de trabalho, para deleite dos patrões. 
Paulo Guedes inclusive já anunciou o lançamento 
da Carteira de Trabalho “verde e amarela”, com 
a qual os jovens entre 20 e 25 anos poderiam 
“optar” por contratos prevendo menos direitos.

Para a categoria bancária, o cenário também 
não é muito animador. Embora a CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2018/2020 tenha 
garantido a manutenção da maioria dos direitos, 
o fantasma do desemprego é latente nos bancos 
privados e a privatização ronda as instituições 
públicas. O processo de desmonte ainda está 
em curso no Banco do Brasil e na Caixa e a 
tendência da situação é se agravar ainda mais se 
Bolsonaro levar adiante o “serviço” iniciado por 
Temer.

Para o presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco, a palavra de ordem da 
Classe Trabalhadora é Resistência. “Temos 
que somar forças, juntamente com os 

movimentos sociais e populares, para 
impedir novos retrocessos na legislação 

trabalhista, nos direitos sociais e 
defender a democracia em nosso 

País”, ressalta.
Felipe afirma que o primeiro 

desafio já está colocado em 
pauta: a luta para evitar a 
aprovação da reforma da 
Previdência. 
Leia mais na pág. 4.
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Funcionários são atacados com 
nova fase da reestruturação

Assembleia discute 
ação sobre pagamento 
da 7ª e 8ª horas
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CorNÉLio ProCÓPio

Empregados garantem avanços 
nas regras da Promoção por Mérito

A Caixa Econômica Federal divulgou 
no dia 8 de outubro, por meio de 
comunicado interno, as regras da 
Promoção por Mérito 2019, ano base 
2018. O banco explicou a sistemática 
que possibilita aos empregados e 
empregadas ascender no PCS (Plano 
de Cargos e Salários) para receber a 
referência salarial (delta) e os critérios 
exigidos, que foram definidos nas 
negociações permanentes com a CEE 
(Comissão Executiva dos Empregados).

As regras da Promoção por Mérito 
abrangem todos os empregados das 

O pesadelo dos funcionários 
e funcionárias do Banco do 
Brasil ainda não acabou. A 

reestruturação iniciada em 2016 pelo 
governo Michel Temer (MDB) parte 
agora para uma nova fase, com cortes 
de funções nas áreas de Infraestrutura, 
Serviços, Operações e de Atacado.

Esse novo ataque aos direitos foi 
anunciado pela direção do banco no 
dia 29 de outubro, logo após a eleição 
presidencial, e envolve as praças de 
Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e de 
São Paulo. Da mesma forma como foram 
lançadas as fases anteriores, o BB não 
discutiu com o movimento sindical as 
medidas que seriam tomadas, pegando 
todos de surpresa. As entidades 
procuraram as Gepes (Gerências 

Regionais de Pessoas) nas praças 
afetadas para obter informações. De 
acordo com o banco, 126 cargos serão 
cortados e 66 funcionários deverão 

procurar realocação.
“Essa reestruturação que está 

em curso no BB há dois anos é 
caracterizada pela falta de respeito para 
com o funcionalismo, não permitindo 
que as entidades sindicais pudessem 
negociar a manutenção dos direitos, 
evitando cortes na remuneração e 
agilizando realocações”, critica José 
Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

O banco deu prazo de 30 dias para 
que os funcionários e funcionárias 
afetados por essa medida tentem 
realocação antes da perda da função e 
da redução salarial. A partir dessa data 
eles receberão um complemento para 
manutenção de salário que dura apenas 
quatro meses.

Estará habilitado para o recebimento 
de um delta todo empregado que em 
20/12/2018:

• apresentar pelo menos 180 dias de 
efetivo exercício;

• não estar na última referência salarial 
do PCS ao qual é vinculado;

• não ter aplicação de penalidade de 
suspensão (Ocorrência 60 – RH053) 
iniciada em 2018;

• não estar com o contrato de trabalho 
extinto (RH053, RH087, RH089, RH098);

• não ter 02 aplicações de penalidade de 

carreiras administrativa, profissional 
e serviços gerais, independentemente 
do PCS de vinculação podem receber 
o delta, que representa um reajuste de 
2,35% do salário do cargo efetivo. Basta 
cumprir os requisitos estabelecidos. 
Neste ano, excepcionalmente, 
basicamente basta realizar o exame 
periódico do PCMSO (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
e cumprir 8 horas dos cursos do Agir 
Certo Sempre. Todas as informações 
sobre a Promoção por Mérito 2019 - ano 
base 2018 constarão no RH 176.

advertência (Ocorrência 300 – RH053), 
sendo uma em 2018 e já tendo recebido 
outra advertência nos últimos cinco anos;

• não ter registro de censura ética em 
2018 (Ocorrência 1423 – RH103);

• não estar com o contrato de trabalho 
suspenso em 20 de Dezembro de 2018;

• apresentar PCMSO (ASO) válido;

• ter realizado pelo menos 08 Horas de 
Capacitação dentre as ações integrantes 
do Programa Agir Certo Sempre, 
disponível no portal da Universidade 
Caixa.

CONFIRA AS NOVAS REGRAS

O Sindicato de Cornélio Procópio 
está convocando a categoria para a 
Assembleia Geral Extraordinária no 
dia 13 de novembro, às 19h00, na 
Sede Administrativa da entidade, para 
analisar e deliberar a respeito de ações 
coletivas por substituição processual 
contra todos os bancos, reivindicando o 
pagamento de 7ª e 8ª horas trabalhadas 
como extra, bem como autorização para 
cobrança de honorários advocatícios, 
na hipótese de êxito das ações. Esta 
ação diz respeito à cláusula 11ª 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2020, imposta pela Fenaban, 
alterando a forma de remuneração da 
Gratificação de Função. Participe para 
decidir qual o encaminhamento deve ser 
feito pelo Sindicato.

Dia 10/11 tem Feirão da Resistência 
no Canto MARL, em Londrina

Para quem quer consumir frutas, 
verduras e legumes produzidos sem 
agrotóxicos, assistir apresentações 
artísticas e bater um bom papo o 
endereço certo é a Avenida Duque de 
Caxias, 3.241, no Centro de Londrina. 
Neste sábado, das 9h00 às 17h00, 
vai ser realizada mais uma edição do 
Feirão da Resistência e da Reforma 
Agrária, evento organizado pelo MARL 
(Movimento dos Artistas de Rua de 

Londrina), em conjunto com o MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra), e apoiado pelo Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais de 
Londrina, Prefeitura Municipal de 
Londrina, UEL (Universidade Estadual 
de Londrina) e outras entidades.

A entrada é gratuita e os produtos 
são comercializados pelos próprios 
agricultores familiares. Vai ter também 
caldo de cana e pastel feito na hora.
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Na base da exploração, Itaú tem lucro 
de R$ 19,255 bi em nove meses

NAs ALturAs

Filial brasileira lucra R$ 8,992 bilhões 
até o terceiro trimestre deste ano

brADesCo
Banco corta mais 
de 2,5 mil postos de 
trabalho em um ano

sANtANDer

O Santander Brasil obteve lucro líquido 
gerencial de R$ 8,992 bilhões de janeiro 
a setembro de 2018, apresentando um 
crescimento de 24,9% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. O balanço 
da filial brasileira do grupo espanhol apontou 
rentabilidade (retorno sobre o Patrimônio 
Líquido Médio Anualizado – ROE) de 19,4%, com 
alta de 3,1 pontos percentuais em 12 meses. 
Com isso, o lucro obtido no Brasil representou 
26% o lucro global do banco, que foi de € 6,042 
bilhões (com crescimento de 21% em 12 meses).

De acordo com análise elaborada pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), a alta do lucro líquido do Santander foi 
proporcionada, principalmente, pela entrada de crédito 
tributários no montante de R$ 2,8 bilhões, gerando um 
resultado positivo com impostos e contribuições de quase 
R$ 1,7 bilhão.

O balanço demostra também que o banco encerrou 
o terceiro trimestre de 2018 com 47.836 empregados, 
com abertura de 1.102 postos de trabalho em relação a 

O balanço do Bradesco referente ao 
terceiro trimestre de 2018 revelou a 
obtenção de um lucro líquido de R$ 15,7 
bilhões, valor que representa crescimento 
de 11,1% na comparação com o valor 
apurado no mesmo período de 2017. O 
retorno sobre o Patrimônio Líquido médio 
anualizado (ROE) ficou em 18,7%, com 
aumento de 0,6 p.p. em doze meses.

Apesar de mais um excelente 
resultado, o segundo maior banco 
privado do Brasil cortou nos últimos 
12 meses 2.529 postos de trabalho, 
grande parte por meio do PDVE (Plano de 
Desligamento Voluntário Especial). Ainda 
de acordo com o balanço, o Bradesco 
fechou 193 agências no País e 35 PAs 
(Postos de Atendimento).

Apostando na exploração dos 
bancários e clientes, o banco registrou 
aumento de 4,4% na receita com 
prestação de serviços e tarifas em 12 
meses, totalizando R$ 18,6 bilhões. Ao 
mesmo tempo, as despesas com pessoal 
caíram 13,6%, atingindo R$ 14,1 bilhões. 
Dessa forma, o Bradesco conseguiu 
cobrir 131,2% das despesas somente 
com o que arrecada por meio das 
receitas secundárias.

A exploração de clientes e 
funcionários rendeu ao Itaú 
Unibanco um lucro líquido 

recorrente de R$ 19,255 bilhões de 
janeiro a setembro de 2018, resultado 
que aponta crescimento de 3,5% em 
relação ao mesmo período de 2017 e 
de 1,1% no trimestre. A rentabilidade 
(retorno sobre o Patrimônio Líquido 
médio anualizado – ROE) permaneceu 
estável em 12 meses e ficou em 21,7%.

De acordo com o balanço do banco, 
esse estrondoso desempenho se deve 
a um menor custo do crédito e maiores 
receitas com prestação de serviços. A 
arrecadação com prestação de serviços 
e cobrança de tarifas bancárias cresceu 
7,7% em 12 meses, totalizando R$ 28,4 
bilhões. Esse montante foi mais do que 
suficiente para cobrir as despesas com 
pessoal, que atingiram R$ 17,6 bilhões. 
Com isto, o Itaú consegue cobrir 161,58% 
das despesas com a folha de pagamento 
somente com o que arrecada por meio 
das chamadas receitas secundárias.

“Mesmo com esse lucro exorbitante 
o Itaú mantém sua política de pessoal, 

baseada no enxugamento do quadro, 
sobrecarga de trabalho para os bancários 
e metas cada vez mais altas para elevar 
ainda mais seus ganhos”, critica Elizeu 
Marcos Galvão, presidente do Sindicato 
de Cornélio Procópio.

Segundo Elizeu, nas negociações 

permanentes a COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) vai cobrar 
avanços em relação às condições de 
trabalho, mais contratações e melhorias 
na PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) e na PCR (Participação 
Complementar nos Resultados).

setembro de 2017, entretanto, isso se 
deve à consolidação dos empregados da 
tecnologia do banco, antes terceirizados 
pelas empresas ISBAN e PRODUBAN. Em 
relação ao segundo trimestre de 2018, o 
saldo foi de 172 postos fechados. Foram 
abertas 21 agências em 12 meses 
(sendo 14 no trimestre).

Apesar disso, Agnaldo Gonçalves, 
diretor do Sindicato de Apucarana 
afirma que o problema de acúmulo 

de serviços nas agências aumentou em função de 
transferências e a abertura de novas unidades. 
“Basta ver que enquanto as despesas com pessoal 
cresceram somente 3% nos últimos 12 meses, as 
receitas com a prestação de serviços e cobrança de 
pesadas tarifas tiveram alta de 10,3%. São poucos 
funcionários para dar conta de um volume cada vez 
maior de serviços”, compara Agnaldo, lembrando que 
só com a arrecadação vinda das receitas secundárias 
o Santander consegue cobrir 181% das despesas com 
pessoal.

Quem ainda não se inscreveu ainda tem tempo 
para garantir vaga nos cursos preparatórios para 
certificação em CPA 10 e CPA 20 da Anbima 
(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais) organizados pelo Sindicato de 
Londrina. Podem participar bancários e bancárias das 
demais bases do Vida Bancária (Apucarana, Arapoti e 
Cornélio Procópio).

As aulas serão realizadas aos sábados na Sede 
Administrativa do Sindicato de Londrina. 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. 
O pagamento pode ser parcelado em até três vezes no 
cartão e à vista tem desconto de 10%.

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 
também podem ser pagos em até três vezes no cartão e 
à vista tem 10% de desconto.

Aulas para cursos 
de CPA 10 e CPA 20 
começam dia 10/11
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esPAÇo PArA A sAÚDeAPoseNtADoriA em risCo

Bolsonaro tem pressa para 
aprovar a reforma da Previdência

Campeonato Suíço tem rodada decisiva
LoNDriNA

Proposta pode ser pior que a do Temer

Campanha Novembro Azul 
orienta homens sobre o 
câncer de próstata

O mês de novembro é dedicado 
mundialmente à prevenção do câncer de 
próstata, doença que atinge homens a 
partir dos 50 anos de idade e responde 
por cerca de 20% de óbitos de casos 
registrados no Brasil. De acordo com o Inca 
(Instituto Nacional do Câncer), a cada hora 
sete homens recebem o diagnóstico de 
câncer de próstata no País, o que aponta 
para a existência de mais de 68 mil casos 
ao ano.

Para reduzir esse número elevado de 
casos, a Campanha Novembro Azul vem 
sendo desenvolvida com o objetivo de 
sensibilizar homens nesta faixa etária 
a realizarem, com frequência, exames 
preventivos. Da mesma forma como 
Outubro Rosa, dedicado à prevenção 
do câncer de mama nas mulheres, a 
campanha tem uma série de meios de 
divulgação alertando para os riscos dessa 
doença e as demais que afetam a próstata.

O grupo de risco compreende pessoas 
da raça negra e aquelas com parentes de 
primeiro grau que já tiveram esse tipo de 
problema.

Doenças da próstata
Além do câncer de próstata, este órgão 

do homem também pode desenvolver a 
prostatite (inflamação) e a hiperplasia 
prostática benigna – HPB (crescimento 
benigno). A prostatite pode causar ardor 
ou queimação ou um desconforto na hora 
do orgasmo, o esperma passa a ter cor 
amarelada, aumenta a vontade de urinar, 
entre outros sintomas.

Já a HPB provoca aumento da 
frequência urinária diurna, diminuição da 
força e do calibre do jato urinário, demora 
para iniciar a micção, sensação de urgência 
para urinar, entre outros sintomas. O 
câncer de próstata só apresenta sintomas 
na fase mais avançada da doença, 
gerando aumento na vontade de urinar, 
aparecimento de sangue na urina e no 
sêmem.

As chances de cura do câncer de 
próstata chegam a 90% nos casos em que 
a doença é diagnosticada em seu início. 
Bancário, se você já está na faixa de 50 
anos de idade, faça os exames preventivos!

Mal foi anunciado como novo 
presidente da República, o 
candidato Jair Bolsonaro (PSL) 

já anunciou pela imprensa e Redes 
Sociais que vai pedir a Michel Temer 
(MDB) medidas para aprovar a reforma 
da Previdência antes de terminar seu 
mandato. Promessa de campanha 
voltada para atender aos interesses 
dos bancos e empresas privadas 
internacionais que atuam neste setor, 
o capitão da reserva (aposentado) 
não quer arcar com o ônus de ser 
o responsável pelo corte deste tão 
almejado direito da Classe Trabalhadora 
brasileira.

Temer ainda não se pronunciou a 
respeito, mas por outro lado já está 
ajeitando o caminho para que seu 
sucessor siga em frente com sua política 
de retrocesso nas políticas sociais e de 
desmonte nas empresas públicas. A 
nova fase da reestruturação do Banco 
do Brasil (veja na pág. 2) e a aprovação 
na Comissão Mista do Congresso da 
MP (Medida Provisória) 844/2018, que 
altera o Marco do Saneamento Básico 
no País, demonstram muito bem isso.

Tanto a reestruturação no BB, quanto 
a aprovação, a toque de caixa, da MP 
844 ocorreram poucas horas depois 
de anunciada a vitória de Bolsonaro no 
segundo turno das eleições de 2018. 
“Não restam dúvidas de que o próximo 
governo vai seguir a cartilha neoliberal 

O banqueiro Paulo Guedes, provável 
ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, 
defende a reforma da Previdência como 
saída para equilibrar as contas da União. 
Para ele, o País deve adotar um modelo 
parecido com o que foi implantado no Chile 
nos tempos do ditador Augusto Pinochet. 
Lá foi imposto um regime de capitalização, 
no qual os trabalhadores devem fazer uma 

espécie de poupança se quiserem se 
aposentar.

Atualmente, os benefícios recebidos 
pela maioria dos aposentados chilenos 
têm valor médio de US$ 115,00, inferior ao 
salário mínimo do país, quantia insuficiente 
para se manterem e que aprofunda 
a miséria e o descontentamento dos 
trabalhadores.

responsável pelo golpe que tirou do poder 
a presidenta Dilma Rousseff. Mais do 
que nunca, a Classe Trabalhadora deverá 
estar unida e mobilizada para impedir 

a retirada de direitos e combater essa 
agenda ditada pelos patrões”, avalia 
Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.

PRÓXIMOS JOGOS
7/11
20h00: BB Ta Lento x Itaú Unibanco

9h00: Bradesco Guaporé x Mixtão
10h00: Bradesco Bela Vista x PLR United
10h00: Itaú Unibanco x Santander Cambé

10/11

O Campeonato Bancário de Futebol Suíço 2018, organizado pelo 
Sindicato de Londrina está chegando à fase decisiva, com a definição 
das quatro equipes que disputarão a Semifinal do certame. O Bradesco 
Bela Vista do Paraíso e o Santander Cambé estão com 12 pontos e já 
garantiram a passagem para a próxima fase. As outras duas vagas serão 
disputadas por Bradesco Guaporé, Santander Centro e PLR United.

O jogador Leonardo Ramos, do Bradesco Bela Vista do Paraíso está 
na frente da artilharia, com 16 gols marcados. Rudy Vieira, do Santander 
Cambé, é candidato ao troféu de goleiro menos vazado, por ter levado 
apenas sete gols até agora.


