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Seminário alerta para descaso 
com a saúde do trabalhador

Bancári@

Entidades e especialistas 
debatem ações para garantir 
direitos da categoria bancária

DESMONTE DA PROTEÇÃO SOCIAL

Em caso de demissão, 
solicite auxílio do Sindicato 
na homologação do 
Contrato de Trabalho!

Preocupados com as políticas de 
retrocessos que estão sendo 
impostas no Brasil desde 2016, a 

Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), 
a Fetec-CUT/PR (Federação dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
do Paraná) e o Sindicato dos Bancários 
de Curitiba promoveu no dia 8 de abril o 
Seminário “O desmonte da proteção social: 
A saúde do trabalhador do século XXI”. O 
evento reuniu representantes da categoria 
bancária de todo o País e teve a participação, 
como palestrantes, de médicos do trabalho, 
psiquiatras, advogados trabalhistas, 
assistentes sociais e outros profissionais 
que atuam nesta área.

O Sindicato foi representado neste 
Seminário pela secretária de Saúde, Dulce 
Silveira e pela diretora Suzana Aranda Martins.  Segundo Dulce, 
foram apontadas diversas dificuldades enfrentadas pelos bancários 
e bancárias para conseguir benefícios junto ao INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) para os casos de LER (Lesões por Esforços 
Repetitivos)/DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho) e, também, para distúrbios psicológicos.

“Essa iniciativa das entidades de levantar esse assunto é 
fundamental para estabelecermos uma resistência ao desmonte da 
seguridade social. Nos bancos, em especial, a imposição de metas 

absurdas, o assédio constante e a falta 
de pessoal estão destruindo a saúde da 
categoria bancária”, denuncia. Apesar 
do número elevado de adoecimentos no 
setor financeiro, a secretária de Saúde do 
Sindicato afirma que os bancos não fazem 
nada para mudar a forma de organização 
no trabalho, porque estão preocupados 
somente com a ampliação dos lucros já 
exorbitantes.

“Estamos vendo bancários e bancárias 
sofrendo muito com a exaustão de suas 
energias físicas e mentais, o que está 
levando a aumentar o número de suicídios 
na categoria”, afirma.  De acordo com 
Dulce Silveira, por conta desse ambiente 
nocivo nos bancos, os bancários já estão 
sendo classificados no nível 1 de estresse, 
o maior para esse tipo de avaliação 
psicológica, no qual estão inseridos 
também os policiais, enfermeiros e 
controladores de voo.

Para reverter esse sinistro cenário, 
Dulce afirma que as entidades sindicais 

precisam intensificar as pressões contra a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) para discutir de forma ampla as causas do 
adoecimento na categoria, além de rever a conduta dos médicos 
do trabalho responsáveis pelos exames periódicos dos bancários 
e bancárias, para que passem a atuar com uma visão humana. “Os 
bancos, assim como os médicos do trabalho por eles contratados, 
tratam a categoria como um instrumento para angariar lucro, não 
levando em conta seus sentimentos e limites, como se fossem 
máquinas”, compara.
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 Sindicato vai pra rua mobilizar população contra o fim da aposentadoria

Carlos Gabas 
disse que a 
Previdência 
brasileira é o 
melhor sistema 
de proteção 
social do mundo

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Ex-ministro rebate argumentos 
que dão sustentação à reforma

PREVIDÊNCIA

“Não tem um ponto 
nessa proposta de 

reforma que acaba com 
os chamados privilégios 
que eles dizem existir 

na Previdência”

Dirigentes do Sindicato estão firmes na 
luta contra a aprovação da PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 06/2019, editada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), 
mudando as regras da Previdência Social 
no Brasil. De segunda a sábado, diretores 
e diretoras estão no Calçadão recolhendo 
assinaturas da população contra essa 
reforma que vai acabar com a aposentadoria 
de milhões de brasileiros e brasileiras, além 
de desmontar toda a estrutura de Seguridade 
Social instituída pela Constituição Federal de 
1998. 

A atividade faz parte da mobilização 
organizada pela CUT e demais Centrais Sindicais 
para defender o atual sistema e assim garantir 
um futuro digno à Classe Trabalhadora e prestar 
assistência aos idosos mais necessitados e às 
pessoas com deficiência.

Segundo Geraldo Fausto dos Santos (Ceará), 
diretor da Fetec-CUT/PR (Federação dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito do 
Paraná), a população precisa abrir os olhos e 
reagir contra esse brutal ataque que está sendo 
feito a um dos principais direitos dos brasileiros.

“É preciso reagir, ir para as ruas e impedir 

Pesquisa revela: 65% 
dos brasileiros são 
contra a reforma

que essa proposta seja aprovada pelo Congresso 
Nacional. Se isso ocorrer, vai ser o fim da 
aposentadoria, aumentará a miséria no País e 
ao mesmo tempo as empresas não terão mais 
qualquer responsabilidade em contribuir com 
a Previdência dos seus empregados, acabando 
com o modelo atual de sustentação do sistema 
de Seguridade Social”, alerta.

Ceará afirma que especialistas, advogados e 
até juízes trabalhistas têm se colocado contrários 
às mudanças nas regras da Previdência para 
impedir que o Brasil tome o mesmo rumo 
do Chile, onde o sistema da capitalização foi 

implantado e está gerando o empobrecimento 
dos idosos e até muitos casos de suicídios. “Por 
isso, a categoria bancária, seus familiares e 
demais trabalhadores precisam se engajar nesta 
luta, assinando o documento contra a aprovação 
da PEC 06 e compartilhando as informações 
que jogam por terra as justificativas do governo 
de que essa reforma é necessária para o País”, 
orienta.

Pesquisa realizada pela CUT-Vox 
Populi entre os dias 1º e 3 de abril, em 
1.985 municípios do País, revela que 65% 
dos brasileiros e brasileiras são contra a 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
6/2019, que praticamente acaba com o 
direito à aposentadoria de milhões de 
trabalhadores. A reforma de Jair Bolsonaro 
(PSL) tem o apoio de 26% dos entrevistados 
e outros 9% não souberam ou não quiseram 
responder.

Entre os entrevistados que são anti-
Bolsonaro, o percentual de reprovação 
à reforma atinge 84%. Já entre os pró-
Bolsonaro, a situação é quase de empate: 
43% reprovam a reforma e 46% aprovam.

A maioria dos que reprovam a reforma 
são da Região Sudeste (68%), seguidos 
de perto pelos da Região Nordeste (67%), 
Centro-Oeste/Norte (61%) e Sul (54%).

Pontos mais rejeitados

Os principais pontos da proposta de 
reforma da Previdência mais rejeitados pelos 
brasileiros na pesquisa CUT-Vox Populi são: 
1) a obrigatoriedade da idade mínima de 
65 anos para os homens e 62 anos para as 
mulheres; 2) aumento do tempo mínimo de 
contribuição de ambos de 15 para 20 anos; 
3) mudança na forma de cálculo, que reduz 
o valor dos benefícios; e 4) a necessidade de 
contribuir por 40 anos para receber 100% do 
valor do benefício.

O ex-ministro da Previdência Social, 
Carlos Gabas, esteve em Londrina 
no dia 9 de abril, a convite da 

Regional Vida Bancária da Fetec-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná), para falar 
sobre o tema “Reforma ou desmonte da 
Previdência”. A palestra foi realizada no 
Auditório da APP Sindicato, 
com a participação de 
trabalhadores e sindicalistas 
de várias categorias, 
estudantes e publico em 
geral.

Gabas foi ministro da 
Previdência nos Governos 
Lula e Dilma Rousseff. 
Funcionário de carreira do 
INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), ele iniciou a palestra 
afirmando que já foram feitas no passado 
reformas no sistema previdenciário e que a 
proposta apresentada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) ao Congresso Nacional não 
passa de um ajuste fiscal que não tem um 
ponto sequer acabando com os chamados 
privilégios. “O que está em jogo não é só 
a nossa aposentadoria. Se fosse só isso 
seria mais fácil de enfrentar. O que eles 
propuseram agora é um ajuste fiscal da 
pior maneira possível, onde o trabalhador 
mais pobre paga a conta, sem que seja 
cortado nenhum privilégio, como o governo 
discursa”, destacou.

Para ele, um dos principais pontos dessa 
reforma é a desconstrução do atual modelo 
de Previdência, “que é o maior sistema de 
proteção social do mundo”, lembrando 
que o princípio de repartição é um pacto 
solidário de gerações, no qual quem está 
no mercado de trabalho contribui para 
bancar os benefícios daqueles que já se 

aposentaram e dos brasileiros 
idosos, bem como dos 
portadores de deficiência 
que não têm condições de se 
sustentar.

Além disso, o 
ex-ministro avalia que a 
d e s c o n s t i t u c i o n a l i z a ç ã o 
de vários instrumentos 
existentes no atual modelo 
de Previdência no País vai 

prejudicar a Classe Trabalhadora em geral, 
em especial os mais carentes.

Na opinião de Carlos Gabas, o governo 
está assumindo um modelo capitalista, 
impondo à população um padrão de vida, 
uma competição entre os brasileiros que 
não leva em conta as desigualdades sociais, 
ao mesmo tempo em que deixa de lado o 
papel do Estado de suprir as necessidades 
das camadas que mais precisam de auxílio 
do Poder Público.

Em relação ao sistema de capitalização, 
previsto na PEC 06, ele afirmou que não 
existe no mundo um País onde isso deu certo, 
lembrando o exemplo do Chile, que hoje tem 

uma legião de idosos vivendo na miséria.
Indagando à plateia se alguém tem 

dúvidas de que o filho de um trabalhador 
braçal vai virar engenheiro, Gabas disse: 
“O filho desse trabalhador não vai acordar 
às 3 horas da manhã e dizer para o pai que 
hoje não vai bater concreto porque resolveu 
ser engenheiro”, citou o ex-ministro uma 
situação que demonstra as disparidades 
existentes na sociedade brasileira.

O ex-ministro disse que com a entrega 
da exploração do Pré-sal a grupos 
internacionais, como a Shell, o governo 
brasileiro deixou de arrecadar R$ 1 trilhão 
em contribuições para a Previdência ao 
abrir mão desses recursos para atrair as 
empresas petroleiras privadas. 

A palestra foi realizada 
no Audotórioda APP 
Sindicato em Londrina

A palestra foi realizada 
no Auditório da APP 
Sindicato em Londrina

No final de sua palestra, Carlos Gabas 
afirmou que a luta contra a reforma da 
Previdência precisa ser abraçada por todos 
os brasileiros e brasileiras, ampliando 
o diálogo com a Classe Trabalhadora a 
respeito das inúmeras consequências que 
essa proposta de Jair Bolsonaro provocará 
no País. “Hoje, o centro da discussão é não 
deixar passar a reforma da Previdência.  
Temos que encontrar uma alternativa e 
construir uma grande pressão popular, por 
que se não fizer isso vai dar ruim”, alertou o 
ex-ministro.

A "banca" do Sindicato 
recolhe assinaturas contra 
a reforma de segunda a 
sábado no Calçadão
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Cassi: Contraf-CUT orienta 
aprovação das contas

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

CEE cobra contratações 
e respeito à imagem
do banco público

CONVÊNIO

Leia estas e mais informações no 
endereçowww.vidabancaria.com.br
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Sindicato dos 
Bancários de 

Londrina e Região

Filiados ao Sindicato 
têm desconto na 
Bolivar Calçados

O Sindicato firmou convênio com a 
Bolivar Calçados e a London London, 
garantindo desconto de 10% nas compras 
pagas à vista e 5% no parcelamento 
no cartão aos bancários e bancárias 
sindicalizados. Para obter estas vantagens 
basta apresentar a carteirinha de 
associado do Sindicato.

Os descontos são válidos para todas 
as lojas destas duas empresas na cidade. 
Para mais informações ligue para o 
telefone (43) 3321-4010 ou acesse o perfil 
da Bolivar Calçados no Facebook e no 
Instagram.

Visite a página do Sindicato
Na aba "Seu Sindicato", do Portal 

Vida Bancária, clique em "LONDRINA" 
para conferir os demais convênios com 
empresas e prestadores de serviços que 
oferecem vantagens aos bancários e 
bancárias sindicalizados. Se preferir, 
acesse o endereço bancarioslondrina.
org.br.

A Contraf-CUT está orientando os 
funcionários e funcionárias do 
Banco do Brasil a votar a favor da 

aprovação do Relatório Anual da Cassi, que 
tem os números do resultado financeiro, 
as ações da gestão e outros indicadores da 
caixa de assistência referentes ao exercício 
de 2018. O Relatório está submetido à 
votação no período de 12 a 18 de abril.

Para votar, os associados e associadas da 
Cassi podem se posicionar pelo aplicativo 
disponibilizado no site, nos celulares e 
pelos terminais de autoatendimento do 
Banco do Brasil. O pessoal da ativa poderá 
votar também pelo SisBB, nas estações de 
trabalho. O Relatório Anual já foi aprovado 
pelo Conselho Fiscal, sem ressalvas, bem 
como pela auditoria independente.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, 
afirma que é importante que todos 
acessem o Relatório para se informar 
a respeito das contas da Cassi e 
entender a razão pela qual as entidades 
representativas orientam sua aprovação. 

“Apesar de ainda não termos uma redação 
final da proposta apresentada pelo Banco 
do Brasil para assegurar o equilíbrio 
financeiro da Cassi, as medidas de gestão 
e governança apresentadas apontam para 
a superação da crise, sabendo que desde 
2016 foram tomadas uma série de medidas 
e realizadas inúmeras negociações para 
recuperar as contas da nossa caixa de 
assistência”, argumenta Laurito.

Banco faz acordo na ação da 7ª e 8ª horas para 
“técnico social jr.” e “assistente regional” 

A Caixa Econômica Federal fez acordo 
com o Sindicato para pagamento da ação 
que requer os direitos referentes à 7ª e 
8ª horas aos empregados e empregadas 
que exerceram os cargos de “técnico 
social júnior.” e “assistente regional”. 
Segundo Débora Melo, secretária de 
Assuntos Jurídicos do Sindicato, no caso 
da ação para o cargo de “técnico social 
júnior” podem ser inseridos os bancários 
e bancárias que atuaram a partir de março 
de 2005 nas unidades da Caixa em de 
Londrina, Bela Vista do Paraíso, Ibiporã, 

Jataizinho, Primeiro de Maio, Sertanópolis 
e Tamarana.

Este direito também abrange 
quem exerceu o cargo de “assistente 
regional” a partir de abril de 2005 nestas 
mesmas cidades da base territorial do 
Sindicato. “Orientamos a todos os que se 
enquadram nestes requisitos a entrar em 
contato conosco até o dia 2 de maio para 
serem inseridos nas ações e receberem 
seus direitos referentes à 7ª e 8ª horas”, 
explica. Entre em contato com o Sindicato 
pelo telefone (43) 3372-8787.

A CEE (Comissão Executiva dos Empregados) se 
reuniu no dia 12 de abril, em Brasília, com a Caixa 
Econômica Federal para retomar as negociações 
permanentes. Os dirigentes sindicais questionaram 
a retirada da Caixa do Conselho Curador do FGTS 
(Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) e o ataque 
da direção contra a imagem do banco público. 

Entre outros assuntos foram discutidas mais 
contratações, melhores condições de trabalho, 
respeito à jornada de trabalho nas agências digitais e 
solução para problemas no Saúde Caixa.


