
MPT ressalta importância 
da organização sindical
Campanha do Ministério Público do Trabalho 
lembra que nenhum direito cai do céu

‘QUEM TE REPRESENTA’

Em meio aos inúmeros ataques que 
vêm sendo feitos contra Classe 
Trabalhadora, com a retirada 

de direitos e a ameaça de dificultar a 
aposentadoria, o MPT (Ministério Público 
do Trabalho) sai em defesa da organização 
sindical com o lançamento da Campanha 
‘Maio Lilás: Conheça quem te representa’. 
O objetivo é lembrar aos trabalhadores 
e trabalhadoras de todas as categorias 
profissionais a importância das 
ações e práticas desenvolvidas 
pelos Sindicatos na conquista 
de avanços nas negociações 
com as empresas.

De acordo com o MPT, 
entre 2012 e 2017, no Brasil 
foram registradas mais de 
53 mil Convenções Coletivas 
de Trabalho, trazendo melhorias na 
remuneração, na contratação, condições 
de trabalho, saúde e segurança para 
as categorias envolvidas. Muitas das 
conquistas, ainda de acordo com o órgão, 
foram resultantes de greves ou paralisações 
organizadas pelos Sindicatos.

O presidente do Sindicato, Felipe 
Pacheco, avalia como positiva a campanha 
do MPT para refrescar a memória da Classe 
Trabalhadora e lembrar que nada cai do céu 

e que todos os direitos são frutos de muitas 
lutas. “Na categoria bancária temos 
uma série de conquistas obtidas com 
a união de bancários e bancárias em 
torno dos Sindicatos. Uma delas é a 
jornada de seis horas, tem também 
a folga remunerada aos sábados, 
a PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), os auxílios refeição, 
alimentação e 13ª cesta-alimentação”, 

aponta.
Ainda de acordo com 

Felipe, existem diversos 
outros direitos que 
estão presentes no 
dia a dia do trabalho 
nos bancos, como 
as portas de segurança, 
móveis e cadeiras com a 

ergonomia adequada e o canal de combate 
ao assédio moral. “Tudo isso foi objeto 
de inúmeras negociações e movimentos 
de pressão para serem adotados pelos 
bancos”, acrescenta o presidente 
do Sindicato, ressaltando que 
esta campanha do MPT serve de 
estímulo a novas filiações, o que é 
fundamental para fortalecer ainda 
mais as entidades sindicais e as lutas da 
Classe Trabalhadora.

A filiação ao 
Sindicato é 

fundamental para 
fortalecer as lutas 

da categoria
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Lançada Frente 
Parlamentar em Defesa 
dos bancos públicos

Audiência na Câmara 
discute desmonte das 
empresas públicasLucro do primeiro trimestre 

é o maior da história Em Audiência Pública realizada no dia 7 de 
maio, em Brasília, a Comissão de Legislação 
Participativa da Câmara dos Deputados ouviu 
representantes de entidades da sociedade 
civil organizada com o objetivo de elaborar o 
plano de trabalho deste fórum para este ano. 
Estiveram presentes lideranças de diversas 
categorias, como representantes petroleiros, 
eletricitários, bancários, trabalhadores da 
educação, entre outros.

Um dos assuntos tratados na Audiência foi 
a política de desmonte das estatais brasileiras. 
A coordenadora do Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas, Rita Serrano, 
falou sobre a cartilha Fakes & Fatos, que já 
vem sendo distribuída para desmistificar 
informações a respeito do processo de 
desmonte das estatais. “Com o governo 
querendo sucatear as empresas públicas 
temos que falar sobre as consequências disso 
para o País, como a geração de empregos. 
Hoje já sentimos essa política privatista 
nas contas de luz, na gasolina, nas tarifas 
dos bancos públicos que estão como dos 
privados”, apontou Rita, que sugeriu à 
Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara a realização de outra Audiência para 
debater a situação de todas as estatais.

Foi lançada no dia 8 de maio, em Brasília, 
a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Bancos Públicos, em cerimônia realizada 
no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos 
Deputados. O ato teve a participação de 
senadores, deputados e representantes 
de diversas entidades, dentre as quais a 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e a Fenae 
(Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal).

A Frente Parlamentar tem o objetivo de 
evidenciar e combater a venda das instituições 
financeiras, como vem sinalizando as atuais 
diretorias dos bancos. Os participantes 
destacaram a importância dos bancos 
públicos para a soberania nacional e para o 
desenvolvimento econômico e social do País.

A Frente conta com 209 integrantes, sendo 
199 deputados e 10 senadores, de 23 partidos, 
como PT, PSB, MDB PSDB, PDT, PSD, PSOL, 

O Banco do Brasil obteve um lucro líquido 
de R$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre 
deste ano, conquistando o melhor 

resultado na história da instituição financeira. 
Esse valor representa um crescimento de 
40,3% na comparação com o valor apurado no 
mesmo período do ano passado e, segundo 
informou o banco, foi impactado pelo aumento 
da Margem Financeira Bruta, a redução das 
despesas com PDD (Provisão para Devedores 
Duvidosos) e pelo aumento das rendas com 
tarifas.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, 
afirma que esse resultado extraordinário é 
decorrente da mudança do perfil do BB, que 

deixou de lado os serviços oferecidos para a 
população mais carente do País para concorrer 
com os bancos privados no mercado. “Nos 
três primeiros meses de 2019, o banco fechou 
31 agências e 187 postos de atendimento, 
precarizando com isso as condições de 
trabalho e o atendimento, dando prioridade 
para os serviços digitais”, critica.

Somado a isso, Laurito conta que de março 
de 2018 a março deste ano o BB cortou 1.414 
postos de trabalho, aumentando a sobrecarga 
de serviços para os que ficaram. “É triste ver o 
abandono do papel social que levou à criação 
do Banco do Brasil para atender aos interesses 
dos banqueiros privados”, finaliza

Solidariedade, PP, PSC, PRB, DEM, PSL, 
PCdoB, PTB, entre outros. 

Durante evento, os parlamentares 
ressaltaram o papel dos bancos públicos na 
oferta de crédito para programas voltados 
para as áreas da habitação, saneamento 
básico, infraestrutura urbana, educação, 
agricultura, entre outras estratégicas para o 
desenvolvimento do Brasil. 

Caberá à Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Bancos Públicos ampliar os 

debates na sociedade e fazer articulações no 
Congresso Nacional com o intuito de barrar 
projetos de reestruturação que miram o 
sucateamento e privatização das instituições 
financeiras públicas, como Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, BNDES.

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

Saiba MaisSaiba Mais

O lançamento da Frente 
Parlamentar teve a 

participação da Contraf-CUT  
e da Fenae

O lançamento da Frente 
Parlamentar teve a 

participação da Contraf-CUT  
e da Fenae

VEM AÍ AS ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES SINDICAIS 
DE BASE DO BB E DELEGADOS SINDICAIS DA CAIXA

O Sindicato estará recebendo, no período 
de 16 a 24 de maio inscrições dos candidatos 
a representante sindical de base do Banco 
do Brasil e delegados sindicais da Caixa.  A 
votação ocorrerá entre os dias 28 e 30 e 

a posse dos eleitos será no dia 1º de junho 
para o mandato de um ano.

Podem participar das eleições todos os 
funcionários do BB e empregados da Caixa 
filiados ao Sindicato. 
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Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Presidente do banco anuncia 
fim dos caixas humanos

COE cobra garantias 
de emprego para os 
funcionários

Compra de banco nos EUA amplia 
número clientes mais abastados

Sergio Rial, presidente do Santander 
Brasil, declarou, em entrevista 
publicada na edição do dia 5 de maio 

do jornal O Estado de São Paulo, que até 
o final de 2019 a figura do caixa humano 
deixará de existir nas agências do banco no 
País. Para ele, as pessoas devem se “reabilitar 
a um mundo diferente” e que o consumidor 
precisa “desconstruir” a necessidade de ser 
atendido por pessoas, em agências físicas.

Seguindo esse entendimento, Rial disse 
que as agências passarão a ser chamadas 
de “lojas”, deixando claro que o foco vai 
ser a venda de produtos (seguros, títulos 
de capitalização, investimentos etc.), o 
que está levando o Santander a mudar as 
funções dos funcionários, transformando 

Interessado em ampliar seus negócios no 
segmento de private banking, o Bradesco 
adquiriu o controle acionário do BAC Florida por 
aproximadamente US$ 500 milhões, valor que 
equivale a quase R$ 2 bilhões. A transação foi 
anunciada no dia 6 de maio e sua concretização 
ainda depende de aprovação dos órgãos ligados 
ao sistema financeiro dos EUA e do Brasil.

O BAC atua junto a clientes de alto poder 
aquisitivo, a maioria de latino-americanos que 
investem no mercado imobiliário da Flórida. 
De acordo com informações repassadas pelo 
Bradesco, são cerca de 10 mil novos clientes, 

todos em “gerentes de contas”.
“Estamos acompanhando esse processo 

de olho nos direitos e empregos dos 
bancários. Não admitimos, por exemplo, a 
abertura das agências aos sábados, porque 
isso é um desrespeito à jornada de trabalho 
e colocará em risco a segurança”, afirma 
Levi Ribeiro, diretor do Sindicato. Segundo 
Levi, essa nova reestruturação no Santander 
está provocando a redução do número de 
pessoal nas agências, agravando ainda mais 
as condições de trabalho e precarizando o 
atendimento.

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

Saiba MaisSaiba Mais

A COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) se reuniu com 
representantes da diretoria do Itaú no dia 
7 de maio, em São Paulo, para a retomada 
das negociações permanentes. Na ocasião 
foram tratadas, em especial, questões 
relacionadas ao emprego. O banco 
confirmou o fechamento de 35 agências 
até a primeira quinzena de abril, mas nas 
contas do movimento sindical esse número 
saltou para 77 no início de maio, quando 
foram encerradas as atividades de diversas 
outras unidades. A previsão é de que até 
o dia 3 de junho mais 57 agências fecham 
as portas no País, conforme informaram os 
representantes do Itaú.

“Não concordamos com esse processo 
de enxugamento de pessoal e de 
agências, ainda mais quando se trata do 
maior banco privado da América Latina 
e que obteve um lucro de R$ 6,9 bilhões 
em apenas três meses”, critica Eunice 
Miyamoto, diretora do Sindicato.

Responsabilidade social

De acordo com Eunice, a COE frisou 
isso durante a reunião e cobrou a 
responsabilidade social do Itaú, levando 
em conta o que significa isso para a 
sociedade brasileira.

“Muitos empregos estão sendo 
cortados nessa reestruturação e, 
além disso, o fechamento de agências 
prejudica muito os clientes, que estão 
sendo obrigados a andar mais para 
serem atendidos e até a viajar para outra 
cidade nos casos em que o banco era a 
única opção de serviços bancários para 
a população de pequenos municípios”, 
argumenta.

A COE voltou a cobrar do Itaú a 
reabertura do Centro de Realocação para 
aproveitar bancários e bancárias com 
risco de serem demitidos, mas que podem 
ser transferidos para outras unidades.

sendo 20% brasileiros, 10% americanos, 
9% argentinos e os demais são de diversas 
nacionalidades latino-americanas.

Para Valdecir Cenali, essa aquisição 
demonstra o poder dos bancos brasileiros 
perante o mercado financeiro internacional. 
“Há três anos, o Bradesco comprou o HSBC 
Brasil e agora o BAC Florida por um valor 
muito inferior aos exorbitantes lucros que vem 
obtendo no País. Só nos primeiros três meses 
deste ano foram R$ 6,2 bilhões de lucro líquido, 
o que significa três vezes o valor pago pela 
instituição adquirida agora”, compara.
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Mobilização busca apoio 
da população e autoridades

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Atenção no Trânsito é
o objetivo da campanha 
Maio Amarelo

Maio é o mês de atenção para a 
redução dos acidentes de trânsito

VIDASaúde
#EUQUEROMEAPOSENTAR

Maio Amarelo

O mês de Maio é dedicado a políticas 
de prevenção dos acidentes de trânsito. O 
tema da campanha deste ano é “Quando 
você não olha para as Leis de Trânsito, 
você dirige às cegas”.

O objetivo é conscientizar as 
pessoas em relação ao elevado número 
de acidentes, as milhares de mortes 
resultantes da imprudência e o custo 
para socorrer e tratar as vítimas. Tudo 
isso gera pagamento de auxílios para os 
trabalhadores e, em caso de óbito, pensões 
para as famílias sobrecarregando o 
orçamento do governo.

Dirigir com atenção e respeitando 
a legislação de trânsito, obedecendo 
a sinalização, limites de velocidade e 
a itens de segurança nos veículos são 
questões fundamentais para evitar 
acidentes.

Números alarmantes
De acordo com o Detran 

(Departamento de Trânsito) do Paraná, 
o número de acidentes de trânsito com 
mortes caiu 8% em 2018 em relação ao 
mesmo período de 2017, passando de 
2.547 para 2.338.

Apesar disso, a preocupação é 
redobrada em relação aos ciclistas e 
motociclistas, ambos com aumento de 
óbitos no período. Entre as motos, esse 
número cresceu 3% de 2017 (659) para 
2018 (680). Nas bicicletas, saltou 47% , 
passando de 98 para 144.

Previna acidentes de trânsito. 
Preserve vidas!

Prazo para inscrever equipes 
termina no dia 25/05

CAMPEONATO SUÍÇO

Se você e seus colegas de banco estão 
interessados em disputar o Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 2019, fiquem atentos 
para o prazo da inscrição. A coordenação 
do certame estará recebendo o registro das 
equipes e dos jogadores até o dia 25 de maio.

Para baixar a Ficha de Inscrição e o 
Regulamento, acesse o Portal Vida Bancária. 
Os jogos serão disputados nos sábados pela 
manhã nos campos da AABB Londrina.

As equipes podem inscrever até 18 atletas, 
incluindo bancários sindicalizados e até seis 
jogadores que sejam vigilante dos bancos 
e sindicalizados, dependente (pai, filho ou 
cônjuge de bancária ou bancário filiado), e 
funcionários de financeiras. O dependente 
deverá ser maior de 15 anos.

Para mais informações entre em contado 
com os diretores Laurito Lira Filho e Levi 
Ribeiro pelo telefone (43) 3372-8787.

Entidades que integram 
o Comitê Estadual em 
Defesa da Aposentadoria 

da CUT Paraná estão realizando 
diversas atividades em busca do 
apoio da população e da Classe 
Trabalhadora na luta contra a 
reforma da Previdência. Além 
da coleta de assinaturas no 
documento que será protocolado 
junto à Câmara dos Deputados e ao 
Senado, exigindo a rejeição da PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) 6/2019, estão 
sendo realizadas Audiências Públicas nas Câmaras 
Municipais em várias cidades paranaenses.

No dia 7 de maio, representantes do Comitê 
protocolaram um Manifesto na Prefeitura 
de Curitiba, endereçado ao prefeito Rafael 
Greca (PMN), e no Palácio do Iguaçu, dirigido 
ao governador Ratinho Jr. (PSD), solicitando 
posicionamento a favor da aposentadoria dos 
trabalhadores. “O objetivo é entregar esse 
Manifesto em defesa da Previdência Pública em 
todas as 399 Prefeituras do Paraná, engajando os 
prefeitos e vereadores nesta luta para garantir o 
direito de uma aposentadoria digna para todos”, 
explica João Antonio da Silva Neto, diretor do 
Sindicato.

Segundo João, se a PEC 6/2019 for aprovada os 
municípios de menor porte do País serão os mais 

afetados pelas regras previstas 
na reforma da Previdência, 
como o corte dos benefícios e as 
dificuldades que serão impostas 
para o trabalhador rural e as 
mulheres se aposentarem. “A 
maioria das cidades brasileiras tem 
sua economia baseada na renda 
dos aposentados e das pessoas 
que recebem o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada). Com o 
corte desses recursos, essas cidades 

sofrerão um impacto muito grande, podendo levar a 
um novo ciclo do êxodo rural”, alerta.

Comissão Especial discute a PEC 6/2019

O texto da PEC 6/2019 começou a ser discutido 
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
no dia 7 de maio, em Brasília. Na primeira, das 
10 Audiências Públicas a serem realizadas para 
aprofundar a matéria, houve a participação do 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

Sabatinado pelos deputados contrários à 
reforma proposta pelo governo Jair Bolsonaro 
(PSL), Guedes afirmou que a Previdência é “uma 
fábrica de privilégios”, sem mencionar, no entanto, 
que 83% da economia de R$ 1 trilhão, estimada para 
os próximos 10 anos, virá pelo corte dos benefícios 
da população mais pobre do País.


