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O que é ‘economia’ para o governo significa sobrevivência 
para milhões de brasileiros

A proposta de reforma da Previdência 
do governo Jair Bolsonaro (PSL), 
divulgada na última sexta-feira 

(15/02) na imprensa, joga por terra o sonho de 
milhões de brasileiros e brasileiras de chegar 
à tão sonhada aposentadoria após longos 
anos de trabalho e muitas contribuições 
para garantir um futuro tranquilo. As novas 
regras, que serão discutidas e votadas 
pelo Congresso Nacional não tocam nos 
privilégios de alguns segmentos, como os 
militares, servidores dos Poderes Executivo 
e Judiciário,  mas dificultarão o acesso para 
aqueles que estão próximos de requerer 
este direito, além de reduzir os valores dos 

benefícios, com a manutenção do Fator 
Previdenciário em uma das três opções do 
período de transição.

As mulheres, em especial, terão 
aumentada de 60 para 62 anos a idade 
mínima para se aposentar. Já os homens 
continuarão com a exigência de 65 anos 
de idade. A proposta do governo também 
prevê a criação de um sistema obrigatório de 
"capitalização", já utilizado no Chile e muito 
criticado por gerar o empobrecimento da 
população. 

“Mais uma vez querem que a Classe 
Trabalhadora seja sacrificada para manter 
o tal equilíbrio das contas da Previdência, 

w w w . v i d a b a n c a r i a . c o m . b r

BOLETIM INFORMATIVO CONJUNTO DOS SINDICATOS DO

Bancári@

a exemplo do que ocorreu nas reformas 
anteriores. Essas regras são perversas, 
pesarão muito mais sobre as mulheres, além 
de retirar o direito daqueles que têm menos 
de 50 anos de idade”, avalia o presidente 
do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, 
acrescentando que se essa proposta 
for aprovada no Congresso Nacional só 
quem conseguir contribuir por 40 anos 
ininterruptos irá se aposentar.

Para impedir que isso ocorra, Felipe alerta 
os bancários e bancárias a se engajarem no 
movimento contra a reforma da Previdência, 
pressionando o governo, deputados e 
senadores pelas redes sociais e participando 
das atividades de mobilização que estão 
sendo feitas pelo movimento sindical em 
todo o País.  

Reaja agora 
ou morra trabalhando
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R$ 13,5 bi em 2018

Sindicatos mobilizam funcionários 
contra os descomissionamentos

Sindicato de Arapoti 
se reúne com a Gepes

O balanço do Banco do Brasil referente 
ao exercício financeiro de 2018 revelou a 
obtenção de um lucro líquido de R$ 13,5 
bilhões, o que representa crescimento de 
22,2% na comparação com o montante 
apurado no ano anterior. Excluindo os 
resultados de itens extraordinários, o 
lucro líquido foi de 12,86 bilhões.
De acordo com análise do Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socieconômicos), 
em 2018 o BB eliminou 2.272 postos de 
trabalho, o que representou um corte de 
2,29% no quadro em relação ao número 
de funcionários existentes em 2017.

Privatização à vista - Atuando como 
verdadeiro agente do mercado financeiro 
que é, o presidente do Banco do Brasil, 
Rubem Novaes, declarou à imprensa 
na semana passada, que “se o banco 
fosse privado, teria um resultado melhor 
do que tem hoje”. Esse comentário foi 
feito logo após o anúncio do lucro de R$ 
13,5 bilhões conseguido em 2018, com 
crescimento de 22% em relação ao ano 
anterior. Vale lembrar que essa alta foi a 
segunda maior do mercado, ficando atrás 
apenas do Santander, que teve o lucro 
do ano passado 24,6% maior do que o 
registrado em 2017.

Novaes ponderou, porém, que essa 
é uma posição pessoal dele, que não é a 
mesma do governo Jair Bolsonaro (PSL). 
Apesar disso, ele afirmou que estão sendo 
avaliadas oportunidades de parcerias e 
de abertura de capital em algumas áreas, 
deixando a entender que existe sim um 
viés privatizante em relação ao BB. Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br
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O Sindicato de Cornélio Procópio discutiu 
com os funcionários do Banco do Brasil a 

nova onda descomissionamentos

Dirigentes do Sindicato de Arapoti levantaram 
demandas do BB junto ao pessoal da Gepes

O Sindicato de Arapoti se reuniu no dia 12 de 
fevereiro, em Curitiba, com a Gepes (Gestão de 

Pessoas) do Banco do Brasil para discutir problemas 
existentes nas agências na base territorial da 
entidade. Foram levantadas questões relacionadas 
à falta de pessoal, à saúde dos funcionários e 
credenciamentos da Cassi. “O pessoal da Gepes 
nos disse que será levada ao conhecimento da 
Superintendência Estadual o problema de falta de 
funcionários para avaliar a possibilidade de fazer 
transferências. Em relação à Cassi, esperamos que 
seja disponibilizado um canal para que possamos 
indicar cadastramentos de médicos, clínicas e 
laboratórios para atender aos associados e seus 
dependentes, a exemplo do que conseguimos junto 
ao Bradesco”, recorda Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.

Os Sindicatos do Vida Bancária se 
uniram à Contraf-CUT e demais 
entidades e realizaram atividades 

no dia 14 de fevereiro em agências do Banco 
do Brasil, destacando o Dia Nacional de Luta 
Contra os Descomissionamentos. Além de 
reuniões com os funcionários e funcionárias, 
foi distribuída a edição especial do informativo 
“O Espelho”, que trata deste grave problema 
recém-surgido no banco.

Ivaí Lopes Barroso, diretor do Sindicato 
de Cornélio Procópio e representante da 
Regional Vida Bancária na Comissão de 
Empresa, afirma que esta mobilização é uma 
resposta dos funcionários e das entidades 
representativas a mais essa arbitrariedade 
da diretoria do BB. “Isso é mais uma obra 

da nefasta reestruturação que vem sendo 
feita no Banco do Brasil nos últimos anos, 
reduzindo o quadro de pessoal, impondo 
metas cada vez mais altas aos que ficam e uma 
enorme sobrecarga de serviços. Não bastasse 
isso, agora atacam com perdas de cargos e 
redução dos salários”, critica. De acordo com 
Ivaí, todo o investimento que o banco fez 
nos últimos anos no âmbito da GDP (Gestão 
de Desenvolvimento por Competências) foi 
jogado no lixo, porque mesmo o funcionário 
que obteve ótima avaliação de desempenho 
agora está sujeito a perder a comissão.
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QUEM LUTA, CONQUISTA!

CCV fecha mais um 
acordo de ex-empregado

A CCV (Comissão de Conciliação Voluntária) entre o 
Sindicato de Apucarana e a Caixa Econômica Federal 
conseguiu fechar no dia 8 de fevereiro o acordo do 
ex-empregado Paulo Pelegrin Romero. Ele aceitou a 
proposta apresentada pelo representante do banco, Paulo 
Sergio Talevi, referente ao Auxílio-alimentação pós-
aposentadoria. Segundo Zoraide Sanches, diretora do 
Sindicato de Apucarana e responsável pela CCV, esta é uma 
forma mais rápida de se resolver demandas trabalhistas 
do que a Justiça do Trabalho e não tem custo. “A decisão 
de aceitar a proposta do banco cabe a cada ex-empregado 
tomar. Nosso papel é orientar sobre as demandas e ao final 
cabe ao ex-empregado avaliar se concorda ou não com o 
valor apresentado”, explica.

CAIXA

ACORdO dEFINE  PAGAMENTO dAS hORAS 
ExTRAS  TRABAlhAdAS AOS SáBAdOS
O Sindicato de Londrina conseguiu firmar 

um Acordo com a Caixa Econômica 
Federal para viabilizar o pagamento da 
diferença das horas extras referentes ao 
trabalho executado aos sábados, em 2017, 
quando o governo liberou os saques das 

contas inativas do FGTS (Fundo d Garantia 
por Tempo de Serviço). O pagamento, segundo 
informação da Caixa,  ocorrerá em até 10 
dias após a homologação do Acordo pelo 
Poder Judiciário. A lista dos empregados e 
empregadas da Caixa que estão contemplados 

neste Acordo sobre as diferenças das horas 
extras feitas para efetuar os saques do 
FGTS está disponibilizada no site www.
vidabancária.com.br. Para mais informações, 
entre em contato com o Sindicato pelo 
telefone (43) 3372-8787.

A CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
2018/2020, celebrada entre os 
Sindicatos e a Fenaban (Federação 

Nacional dos Bancos), estabelece prazo 
até o dia 1º de março para que os bancos 
creditem aos bancários e bancárias a segunda 
parcela da PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados). A maioria das instituições 
atendeu à solicitação feita pela Contraf-CUT 
para antecipar o pagamento deste direito, 
como forma de auxiliar a categoria a equilibrar 
suas contas neste início de ano.

O Bradesco, por exemplo, já repassou os 
valores aos funcionários referentes à PLR 
Regra Básica e à PLR Adicional no último dia 
6 de fevereiro.

O Banco Safra vai creditar no dia 22 e o valor 

terá um acréscimo de 20% para a parcela 
adicional e de 20% na Regra Básica para os 
ocupantes de cargos técnicos administrativos.

Os funcionários e funcionárias do Santander 
receberão a PLR no dia 28/02, bem como os 
valores referentes aos demais programas de 
renda variável.

O Itaú só pagará este direito aos bancários 
e bancárias no dia 1º/03, último dia de prazo.

“A PLR é uma das importantes conquistas 

PLR

da categoria bancária, fruto da mobilização 
da Campanha Nacional Unificada de 1995. 
Desde então, temos conseguido com a 
organização dos Sindicatos e por meio das 
negociações permanentes agregar novos 
avanços, como a parcela adicional e outras 
formas de participação nos resultados em 
programas específicos definidos com os 
bancos”, observa José Roberto Brasileiro, 
presidente do Sindicato de Apucarana.

Bancos têm prazo até 
dia 1º/03 para pagar 
segunda parcela da PLR
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Assembleia dia 25/02 abre 
processo eleitoral do Sindicato 

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

O dia 28 de fevereiro foi escolhido para 
ser o Dia Internacional de Prevenção das 
LER/DORT, doenças causadas por esforços 
repetitivos que afetam músculos e demais 
sistemas de articulações das mãos, braços e 
antebraços. A categoria bancária é uma das 
mais afetadas por esses distúrbios, devido ao 
ritmo acelerado do trabalho imposto pelos 
bancos.

A prevenção das LER/DORT é muito 
importante para evitar o agravamento das 
lesões, que podem gerar um enorme desgaste 
dos músculos e provocar intensas dores e, 
em casos mais avançados, até a perda dos 
movimentos dos membros afetados.

Para evitar que essas doenças atinjam seu 
grau mais alto é necessário fazer pausas de 10 
minutos após 50 trabalhados e exercícios para 
fortalecer e alongar a musculatura. Também é 
muito importante informar, durante os exames 
periódicos de saúde, a ocorrência de sintomas 
das LER/DORT, como formigamento dos 
membros, dores, sensação de peso nas mãos 
e braços, perda de controle de movimentos, 
entre outros problemas.

O relato da ocorrência desses distúrbios 
decorrentes do trabalho repetitivo será 
fundamental para garantir seus direitos em 
caso de demissão.

Saúde
Previna-se 
conta as
LER/DORT!
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O Sindicato de Cornélio Procópio 
vai realizar Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 25 de 

fevereiro, às 19 horas, em segunda 
convocação, para definir os membros 
da Comissão que ficará responsável 
por conduzir o processo eleitoral da 
entidade.

A Comissão Eleitoral deverá definir as 
datas de inscrições de chapas, prazo para 
impugnações, e o dia votação de acordo 
com o que estabelece o Estatuto do 
Sindicato. Serão eleitos os integrantes 
da Diretoria Administrativa, Suplentes 

e membros do Conselho Fiscal para a 
gestão 2019/2023.

Elizeu Marcos Galvão, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, afirma 
que a diretoria está cumprindo todos os 
prazos estatutários para que o processo 
eleitoral transcorra de forma ética e 
transparente. “É importante que todos 
os filiados participem desta Assembleia 
para que possamos legitimar a escolha 
da Comissão Eleitoral, respeitando os 
princípios democráticos que norteiam a 
atuação do nosso Sindicato e justificam 
sua existência”, destaca Elizeu.


