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Bancári@

Consulta dos Bancári@s servirá de base para a Conferencia 
Nacional definir posicionamento nas negociações com os bancos

CONFERÊNCIA NACIONAL

Os Sindicatos do Vida Bancária 
estarão distribuindo entre abril 
e maio os questionários da 

Consulta Nacional 2019 para levantar 
a opinião da categoria a respeito dos 
temas de maior relevância na atualidade, 
que é a reforma da Previdência e defesa 
dos bancos públicos. As respostas da 
categoria subsidiarão a Conferência 
Nacional, a ser realizada entre os dias 2 
e 4 de agosto, em São Paulo.

Lidiani Torrecilha Lopes 
Pereira, diretora do Sindicato de 

Cornélio Procópio e coordenadora do 
Vida Bancária junto à Fetec (Federação 
Estadual dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná), 
lembra que esta Consulta é feita todos 
os anos por ser um trâmite necessário 
para embasar o posicionamento do 
movimento sindical nas ações em defesa 
dos interesses dos bancários e bancárias 
em todo o País. 

“Sabemos que a correria nos bancos 
é enorme, devido à falta de pessoal 
nas agências e o excesso de tarefas a 
cumprir, mas é importante ressaltar que 
as respostas da categoria na Consulta 
Nacional serão colocadas em debate 
na Conferência Nacional, lembrando 
que a implementação de planos de 

previdência complementar em 
todos os bancos é uma antiga 

reivindicação da categoria”, 
explica Lidiani.

Os questionários 
deverão ser respondidos e 

entregues ao seu Sindicato 
até o final de maio para 

que sejam tabulados e 
enviados à Contraf-
CUT.
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A diretoria do Sindicato de 
Apucarana se reuniu dia 30/03 
para aprofundar o debate sobre 
a reforma da Previdência
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APUCARANA

Sindicato capacita diretoria para 
debater reforma da Previdência 

Cassi: nova proposta segue para redação final

Integrantes do Sistema Diretivo do 
Sindicato de Apucarana participaram 
de reunião no dia 30 de março para 

aprofundar os debates sobre a reforma da 
Previdência. De acordo com Antonio Pereira 
da Silva, diretor do Sindicato e professor de 
Economia, esta atividade foi uma forma de 
capacitar os dirigentes sindicais na discussão 
sobre o tema com a categoria.

“São muitas as mudanças nas regras atuais 
e a campanha do governo, juntamente com o 
apoio da grande mídia, causam dificuldades 
no entendimento do que realmente vai 
ocorrer com a aposentadoria e a assistência 
social caso a proposta de Jair Bolsonaro 
seja aprovada no Congresso Nacional", 
salienta. Para Antonio, os pontos que 
trazem maior preocupação dizem respeito 

à desconstitucionalização de vários direitos 
existentes hoje, como o reajuste anual, a 
exigência de 40 anos de contribuição para 
obter 100% do benefício, aumento da idade 
para as mulheres e a alteração na forma 
de cálculo, que vai ser de 60% de todas as 
contribuições do trabalhador para se chegar 
ao valor da aposentadoria.

“Essa proposta do governo é muito 
ruim e foca somente nas costas da Classe 
Trabalhadora, livrando as empresas de pagar 
sua parte na Previdência, com a instituição 
do sistema de capitalização, além de colocar 
em risco os empregos daqueles que não têm 
condições de se aposentar”, aponta Antonio, 
acrescentando que os bancos também serão 
favorecidos com a ampliação do mercado de 
previdência privada.

PREVIDÊNCIA

Ex-ministro fará 
palestra dia 9/04 na 
APP em Londrina

O ex-ministro da Previdência Social, 
Carlos Gabas, estará em Londrina no dia 
9 de abril para falar sobre a reforma da 
Previdência proposta pelo governo Jair 
Bolsonaro (PSL). A palestra será feita no 
Auditório da APP Sindicato, localizado na 
Avenida Juscelino Kubitschek, 1.834, a partir 
das 18h00 e tem como tema “Reforma ou 
desmonte da Previdência”.

Gabas foi ministro da Previdência nos 
Governos Lula e Dilma Rousseff e afirma 
que a proposta que está em discussão na 
Câmara dos Deputados impedirá que o 
trabalhador se aposente. “É a mesma coisa 
de tentar pegar a sua própria sombra. Não 
vai conseguir nunca”.

Esta palestra é uma iniciativa dos 
Sindicatos do Vida Bancária e da Fetec-
CUT/PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná), com apoio 
da APP Sindicato. A participação é aberta a 
todos.

As entidades representativas dos funcionários 
e funcionárias do Banco do Brasil se reuniram 
no dia 5 de abril, em São Paulo, para analisar a 
proposta de governança e custeio apresentada 
pela diretoria da instituição com o objetivo de 
garantir a sustentabilidade financeira da Cassi. Ivaí 
Lopes Barroso, diretor do Sindicato de Cornélio 
Procópio e representante do Vida Bancária na 
Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, 
afirma que esta proposta é fruto de inúmeras 
negociações entre as entidades e o banco, com 
assessoria de técnicos da caixa de assistência.

“Não foram medidos esforços para evitar uma 
intervenção na Cassi pela ANS (Agência Nacional 
de Saúde) e buscar o equacionamento dos 
sucessivos resultados que poderão inviabilizar 

nossa caixa”, afirma Ivaí.
Matéria divulgada pelo jornal Correio 

Brasiliense na edição do dia 4 de abril revela 
que em 2018, o Relatório da Cassi registrou 
prejuízo de R$ 377,7 milhões, rombo 83% 
maior do que o computado em 2017, que foi 
de R$ 206,1 milhões.  “A situação só não está 
pior porque foram feitos os aportes por parte 
dos associados e do banco, mas mesmo assim 
é necessário tomar medidas urgentes para 
equilibrar as contas”, avalia Ivaí Lopes Barroso, 
informando que a nova proposta construída na 
mesa de trabalho agora segue para redação do 
texto final no Conselho da Cassi, sendo depois 
debatida com os associados nos locais de 
trabalho.

O diretor do Sindicato de 
Cornélio Procópio, Ivaí Lopes 

Barroso (à esq.), participou da 
reunião da Comissão de Empresa
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Banco atende Sindicatos e altera forma 
de desconto do Vale-transporte

Reunião da COE prepara negociação 
sobre demandas dos funcionários

MP 873 ataca 
organização da 
Classe Trabalhadora

Dirigentes da CUT e das demais Centrais 
Sindicais se reuniram no dia 2 de abril, em Brasília, 
com o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir a MP (Medida 
Provisória) 873/2019, editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), alterando a forma de repasse das 
contribuições dos trabalhadores para as entidades 
representativas, prejudicando a organização das 
categorias. A audiência foi agendada pelo próprio 
Maia, que se comprometeu com os sindicalistas a 
abrir um canal de negociação com o governo em 
torno dessa MP.

A MP 873 é objeto de inúmeras ações 
ajuizadas na Justiça do Trabalho e 80 entidades 
já conseguiram liminares que garantem os 
descontos pelas empresas na folha de pagamento 
das contribuições sindicais e mensalidades, que 
Bolsonaro quer barrar para impedir as lutas da 
Classe Trabalhadora, em especial a defesa da 
Previdência Pública.

As Centrais Sindicais também conseguiram 
apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Segundo ele, o fim do desconto das 
contribuições sindicais na folha de pagamento das 
empresas é inconstitucional.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

A COE vai cobrar 
do Santander um 

detalhamento 
sobre a unificação 

dos cargos

Banco vai fechar 
duas agências 
em Londrina

Sem se importar com a qualidade 
do atendimento, condições de trabalho 
dos funcionários e funcionárias e demais 
consequências que suas medidas causam à 
sociedade, o Itaú anunciou o fechamento de duas 
agências em Londrina. No dia 6 de maio serão 
encerradas as atividades das agências Catedral e 
Senador Souza Naves.

João Antonio da Silva Neto, diretor do 
Sindicato de Londrina e representante do Vida 
Bancária na COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) do Itaú, afirma que a entidade 
irá acompanhar esse processo e defende a 
realocação do pessoal das unidades fechadas em 
outras que estão com deficiência de funcionários. 
“Sempre defendemos que os bancários e 
bancárias de agências e departamentos extintos 
sejam requalificados para atuar em outras 
funções e realocados onde houver vagas”, 
garante.

Levi Ribeiro, diretor do 
Sindicato de Londrina, 
participou da reunião da 
COE Santander em SP
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A COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) do Santander se reuniu 
no último dia 3, em São Paulo, para 

definir as estratégias de negociação com o 
departamento de Relações Sindicais do banco, 
que deverá ocorrer no dia 24 ou 25 de abril. No 
último encontro com a Diretoria 
de Recursos Humanos, a COE 
conseguiu garantir a correção 
no desconto referente ao Vale-
transporte, que vinha sendo 
feito com base na remuneração 
total e não sobre o salário base, 
como estabelece a Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Na negociação os representantes dos 
funcionários vão cobrar um detalhamento 
sobre a unificação dos cargos, já que ainda 
não há um posicionamento em relação à 
remuneração e à jornada de trabalho. A 
COE também vai questionar a abertura 
das agências aos sábados e em horários 
diferenciados.

Segundo Levi Ribeiro, diretor do Sindicato 
de Londrina, que participou da reunião da 

COE em São Paulo, outro importante ponto a 
ser levantado junto ao Santander é a questão 
da cobrança para que todos tenham a 
certificação da Anbima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais). “O banco está querendo impor que 

os funcionários façam os cursos 
de CPA 10 e CPA 20 num prazo de 
dois ou três meses. É muito pouco 
tempo para eles se prepararem 
e obter as certificações, por isso 
vamos defender que isso seja 
estendido para um ano”, adianta 
Levi.

Outro assunto discutido na 
reunião foi a mudança na bandeira dos 
cartões do Auxílio-alimentação e do Auxílio–
refeição para a operadora “Ben Visa Vale”. No 
dia 30 de abril será feito o crédito nos novos 
cartões e os antigos serão descontinuados.

No dia 22 de abril, a diretora de Relações 
Sindicais do Santander, Fabiana Ribeiro, 
estará em Curitiba, para negociar as 
pendências dos funcionários e funcionárias 
do banco no Paraná.

A partir deste mês, o Bradesco vai 
alterar a forma de desconto dos valores 
referentes ao Vale-transporte de seus 
funcionários, atendendo reivindicação feita 
pela Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) e 
entidades filiadas. Esta solicitação foi feita à 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) 

durante as negociações da Campanha 2018, 
já que alguns bancos estavam descontando 
valores a mais do Vale-transporte, que estava 
sendo calculado na remuneração total, 
incluindo gratificações de função.

RESISTÊNCIA
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Jandaia do Sul aprova propostas
para a Conferência Estadual

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

CORNÉLIO PROCÓPIO

SAÚDE PÚBLICA
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Saiba MaisSaiba Mais

Abertas inscrições para 
o Torneio de Futebol 
Suíço do Trabalhador

O Sindicato de Cornélio Procópio já está 
recebendo inscrições das equipes interessadas 
em disputar o tradicional Torneio de 
Futebol Suíço do Trabalhador Bancário, em 
comemoração ao dia 1º de Maio – Dia da 
Classe Trabalhadora. O certame será realizado 
no dia 4 de maio no Itapoã Clube de Campo, 
localizado em Santa Mariana.

Para fazer inscrições e obter mais 
informações entre em contato com José 
Marcelo pelos telefones Marcelo Guimarães 
(43) 3524-2120 e (43) 99181-5388 ou com 
Carlos Alberto Martins (43) 99108-5824.

O presidente do Sindicato 
de Apucarana, José Roberto 
Brasileiro (à esq.), durante a 
Conferância Municipal de Saúde
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Dia 13/04 tem Feirão da 
Resistência e da Reforma 
Agrária em Londrina

Trabalhadores rurais, artistas de rua e 
artesãos estarão comercializando no dia 13 
de abril, no Canto do MARL, em Londrina, 
alimentos saudáveis e artigos variados durante 
o Feirão da Resistência e da Reforma Agrária, 
que ocorrerá das 9h00 às 17h00. O evento é uma 
iniciativa do MARL (Movimento dos Artistas de 
Rua de Londrina), com apoio da Prefeitura, do 
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra) e de entidades sindicais e populares.

Com a participação de representantes 
dos segmentos de usuários, prestadores 
de serviços, servidores que atuam na 

área e do Poder Público, foi realizada no dia 4 
de abril a XII Conferência Municipal de Saúde 
de Jandaia do Sul. O Sindicato de Apucarana 
esteve presente por meio do presidente da 
entidade, José Roberto Brasileiro e do diretor 
Valter Alvares, que é funcionário do Banco do 
Brasil em Jandaia do Sul e foi eleito conselheiro 
de saúde. Os participantes debateram e 
aprovaram propostas a serem encaminhadas 
à XII Conferência Estadual, a ser realizada 
entre os meses de maio e junho, em Curitiba, 
com destaque para a contratação de mais 

profissionais para as UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde), implantação do Caps (Centro de 
Atenção Psicossocial)., mutirões de exames, 
agendamento eletrônico de consultas.
“Precisamos cobrar do governo Estadual e do 
Federal mais investimentos na saúde pública de 
Jandaia do Sul. Este é um direito fundamental 
que não pode ser relegado sob pena de agravar 
ainda mais os problemas decorrentes da falta 
de médicos, enfermeiros e de mais recursos 
para atender de forma adequada a população”, 
ressalta Brasileiro.


