
Greve Geral mobilizou trabalhadores em diversas cidades do País, mostrando 
ao governo que os brasileiros não aceitam a reforma da Previdência
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Destaque para a 
conscientização 
sobre a 
importância de 
doar sangue

Junho Vermelho

A mobil ização 
nacional em 
defesa da 

aposentadoria e dos 
demais benefícios 
p r e v i d e n c i á r i o s 
que estão em 
risco com a PEC 
(Proposta de Emenda 
C o n s t i t u c i o n a l ) 
6/2019 no dia 14 
de junho ocorreu 
em cerca de 400 
cidades do País. 
Foram paralisados os 
serviços de transporte 
urbano, bancos, repartições públicas, escolas 
e diversos outros setores, demonstrando ao 
governo que os brasileiros e brasileiras não 
aceitam a reforma da Previdência.

Nas bases do Vida Bancária, houve 
manifestações em Apucarana, Arapoti, 
e Cornélio Procópio. O Sindicato de 
Londrina participou da Greve Geral com o 
retardamento do expediente de sete agências 

O Sindicato de Apucarana participou do Ato 
Público contra a reforma da Previdência
O Sindicato de Apucarana participou do Ato 
Público contra a reforma da Previdência

localizadas na área central.
“Fizemos nossa parte, fortalecendo a 

luta contra a reforma da Previdência, em 
defesa dos bancos públicos e por mais 
recursos para a educação, combatendo 
as políticas de retrocesso que estão 
sendo impostas no Brasil”, afirma o 
presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.

Atividade do Sindicato de Arapoti em 
defesa da aposentadoria na Caixa em Ibaiti
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Trabalhadores protestam em 
cerca de 400 cidades do País 

Todas as agências bancárias 
de Cornélio Procópio tiveram o 
expediente retardado
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Dirigentes do Sindicato de Londrina 
mobilizaram sete agências no dia 14/06
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Privatização avança com repasse 
de R$ 3 bilhões ao governo

Audiência Pública na Câmara de Apucarana 
discute reforma da Previdência

A venda das empresas públicas resolverá 
a questão da dívida pública...

A Câmara Municipal de Apucarana realizou 
no dia 13 de junho uma Audiência Pública para 
discutir a reforma da Previdência e as suas 
consequências para os brasileiros e brasileiras 
mais pobres. O debate teve a participação de 
vereadores, dirigentes sindicais de diversas 
categorias e de representantes de movimentos 
populares e sociais. “Precisamos ampliar 

Fato ou Fake

As privatizações realizadas no Brasil 
pelo então governo de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) nos anos 1990 (Vale, 
Embratel, Banespa, entre outras) não 
solucionaram os problemas financeiros 
da Nação. Entre 1995 e 2003, a dívida 
líquida do setor público passou de 28% 
para 52% do PIB (Produto Interno 
Bruto). Ou seja: as estatais passaram ás 
mãos de grandes corporações privadas e 
o valor obtido com a venda não resolve a 
questão da dívida.

Cursos de CPA10 e 
CPA 20 começam 
dia 24/06

As aulas das novas turmas dos cursos 
preparatórios de certificação CPA10 e 
CPA20 da Anbima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais) serão iniciadas no dia 24 de 
junho, no Sindicato de Londrina.  Para o 
curso de CPA 10 o investimento é de R$ 
479,00 para sindicalizado. Não filiados 
pagam R$ 539,00.

No curso de CPA 20, o investimento 
é de R$ 719,00 para sindicalizado e de 
R$ 829,00 para não sindicalizado. O 
pagamento pode ser parcelado em até 
seis vezes no cartão ou cheque e à vista 
tem desconto de 5%. Ex-aluno tem 
direito ao desconto de 10%.

As inscrições devem ser feitas junto à 
Academia do Bancário pelo telefone (43) 
99686-8892 (Whatsapp), ou pelo e-mail: 
elisa@academiadobancario.com.br.

No último dia 12 de junho, o 
presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, anunciou 

o repasse pelo banco de R$ 3 bilhões para a 
União, pertencente ao IHCD (Instrumento 
Híbrido de Capital e Dívida), criado durante 
os governos de Lula e Dilma para fomentar 
o crédito barato em programas sociais. A 
intenção do governo Jair Bolsonaro (PSL), 
é utilizar esses recursos para pagar títulos 
que estão nas mãos de bancos privados. 
A estratégia é devolver até o final de 2019 
mais 17 bilhões, escancarando assim as 
portas da Caixa para a privatização.

Esses recursos não podem ser 
contabilizados como receitas primárias, ou 
seja, para uso no orçamento da União em 
gastos dos ministérios, pois são classificados 
como financeiros e, por isso, podem ser 
utilizados apenas para abater a dívida 
pública. “É triste ver esse dinheiro cair nas 
mãos dos bancos privados para aumentar 
a especulação financeira, enquanto a Caixa 
vai perdendo mais o seu papel de agente 

do desenvolvimento do País por falta de 
investimentos de um governo que não se 
preocupa com questões sociais”, critica 
Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.

as discussões em torno dessa reforma 
para impedir que as mudanças nas regras 
da aposentadoria prejudiquem a Classe 
Trabalhadora sem que sejam cortados os 
privilégios e cobradas as dívidas dos grandes 
devedores da Previdência”, avalia José 
Roberto Brasileiro, presidente do Sindicato de 
Apucarana.

Dirigentes do Sindicato de Apucarana 
e de outras categorias participaram 
da Audiência Pública sobre a reforma 
da Previdência

Confira a história da Vale
A então empresa pública Companhia 

Vale do Rio Doce foi privatizada 
em 1997, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. Depois disso, 
apesar dos enormes lucros que a 
empresa privatizada angariou, foram 
registradas as tragédias de Mariana e 
de Brumadinho (MG). Os rompimentos 
das barragens são considerados 
irresponsabilidades da Vale, causando 
mortes de centenas de pessoas e uma 
enorme degradação ambiental.
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O Santander comunicou à COE 
(Comissão de Organização dos 
Empregados) no dia 7 de junho que foi 
encerrado antecipadamente o projeto 
de “orientação financeira”, no qual 
bancários e bancárias deveriam trabalhar 
“voluntariamente” aos sábados em 
29 agências escolhidas para testar 
esse modelo de atendimento. O banco 
pretendia encerrar esse projeto no dia 29 
de junho, mas a ações realizadas pelos 
Sindicatos foi decisiva para impedir esse 
tipo de exploração, já que a categoria 
bancária tem garantido em Lei o descanso 
remunerado aos sábados.

“Esperamos que nenhuma iniciativa 
neste sentido seja tomada futuramente 
pelo Santander e os demais bancos, 
porque não abrimos mão do direito 
da jornada de trabalho de seis horas 
de segunda a sexta-feira, conquistada 
com muita luta”, ressalta Elizeu Marcos 
Galvão, presidente do Sindicato de 
Cornélio Procópio.

Dirigentes sindicais do Vida se reúnem com o regional

Banco desiste da 
'orientação financeira' 
aos sábados

Dirigentes dos Sindicatos do Vida Bancária se reuniram no dia 7 de 
junho com o gerente regional do Bradesco, Norberto Morales para discutir 
demandas dos funcionários e funcionárias.  Entre as questões levantadas está 
a falta de portas de segurança em algumas unidades, colocando em risco as 
vidas de bancários, vigilantes e clientes. Também foi cobrada a reposição de 
vagas dos demitidos para regularizar a situação das condições de trabalho nas 
agências.

Em relação à saúde, dirigentes do Vida reivindicaram à Regional que 
interceda junto ao banco para garantir que as bancárias gestantes possam 
voltar à agência de origem após o término da Licença-maternidade. “Este 
é um problema grave, pois as mães precisam trabalhar em um lugar mais 
perto de suas residências, viabilizando a saída para amamentar seus filhos 
recém-nascidos e facilitar sua volta ao lar”, argumenta Lidiani Torrecilha 
Lopes Pereira, diretora do Sindicato de Cornélio Procópio e coordenadora da 
Regional Vida Bancária da FETEC-CUT/PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná).

Sindicatos levantaram demandas 
das bases do Vida Bancária  e 

solicitaram providências do regional

Dirigentes dos Sindicatos filiados à Fetec-
CUT/PR se reuniram no dia 12 de junho, em 
Curitiba, com representantes do RH do Itaú para 
discutir questões relacionadas à reestruturação, 
fechamento de agências e emprego; S.Q.V 
(Score de Qualidade de Vendas); Programa 
Agir e cobranças por cumprimento de metas; e 
a volta das homologações nos Sindicatos.

Sobre a reestruturação, eles responderam 
que esse processo ainda não foi encerrado e 
que poderão ocorrer novos fechamentos de 
agências. “Questionamos o banco se no Paraná 
ainda poderá haver mais fechamento de 
unidades, mas não obtivemos resposta sobre 
isso”, relata João Antonio da Silva Neto, diretor 
do Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú. João 
lembra que em conversa com o gerente regional 
em Londrina, no dia 1º de junho, foi afirmado 
categoricamente que não seriam encerradas 
atividades do banco na cidade.

Na discussão sobre o SQV, os dirigentes 

sindicais cutistas lembraram aos representantes 
do banco que esse instrumento não foi criado 
para aplicar punições, mas sim para regular a 
qualidade nas vendas de produtos, impedindo 
abusos na forma de oferecer e na realização da 
comercialização. Diante dos relatos dos abusos 
praticados por gestores, os representantes do 
Itaú se mostraram surpresos com tais atitudes.

Os Sindicatos também questionaram o 
aumento das metas no Programa Agir, relatando 
que tem gestor exigindo até 2.000 pontos. O 
pessoal do RH disse que não há orientação 
do banco neste sentido e que a pontuação 
do Agir está na casa dos 1.500 pontos. Para o 
diretor do Sindicato de Londrina, essa posição 
colocada pelos gestores do RH transfere a 
responsabilidade dos abusos na cobrança de 
metas aos gestores. “Na verdade eles estão 
agindo assim para saciar a ganância do banco 
em aumentar ano a ano sua rentabilidade nem 
que isso implique no adoecimento dos seus 
funcionários, sempre ameaçados pelo chicote 
das demissões”, avalia.

Coletivo do Itaú discute com 
o RH demandas do Estado
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Seminário discute direitos das mulheres

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Londrina: aprovado 
balanço do Sindicato
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Equipes jogam tudo em busca
da classificação para a Semifinal

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

Saiba MaisSaiba Mais

A segunda rodada do Campeonato Bancário de Futebol Suíço foi realizada no dia 
15 de junho na AABB, em Londrina. Bradesco Bela Vista do Paraíso e o Itaú 109 estão 
em primeiro lugar, com 4 pontos, seguidos do PLR United e Santander, que têm 3 
pontos, e do Bradesco Guaporé/10 de Dezembro, que está com 2 pontos na tabela.

A Prestação de Contas do Sindicato de Londrina, 
referente ao exercício financeiro de 2018, foi aprovada na 
Assembleia Geral realizada no dia 12 de junho no Auditório 
da Sede Administrativa. De acordo com Laurito Lira Filho, 
secretário de Finanças do Sindicato de Londrina, além de 
respeitar o Estatuto, que prevê a Prestação de Contas anual, 
os balancetes mensais são disponibilizados na internet para 
que os associados possam ver como são aplicados os recursos 
da entidade. "Nosso compromisso é com a transparência na 
gestão do patrimônio da categoria", afirma.

RESULTADOS DA RODADA – 15/06
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 4 x 4 Bradesco Bela Vista do Paraíso
Santander 6 x 5 Mixtão
PLR United 6 x 8 Itaú 109 

PRÓXIMA RODADA – 22/06
9h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Mixtão
9h00: Itaú 109 x Santander
10h00: Itaú Arapuk x Bradesco Guaporé/10 de Dezembro

CAMPEONATO SUÍÇO 2019

O Seminário sobre o desmonte dos direitos das 
mulheres foi realizado no dia 15/06 na UEL

A secretária de Saúde do Sindicato de 
Londrina, Dulce Silveira, e a diretora Eunice 
Miyamoto participaram no dia 15 de junho do 
Seminário contra a reforma da Previdência 
e o desmonte dos direitos das mulheres. O 
evento, realizado na UEL, teve a presença 

de estudantes e lideranças de entidades 
sindicais, sociais e populares, que debateram, 
entre outros pontos, a reforma trabalhista, 
privatização da seguridade social e a retirada 
de direitos das mulheres, como pensões, 
assistência médica etc. 

O Seminário sobre o desmonte dos direitos das 
mulheres foi realizado no dia 15/06 na UEL

APUCARANA
Dia 25/06 tem 
Assembleia de 
Prestação de Contas

A diretoria do Sindicato de Apucarana 
está convocando Assembleia Geral 
Ordinária para o dia 25 de junho, às 18h30, 
na Sede Administrativa da entidade, para 
fazer a Prestação de Contas referentes 
ao exercício financeiro de 2018. Segundo 
Agnaldo Gonçalves, secretário de Finanças 
do Sindicato de Apucarana, na ocasião será 
apresentado aos associados e associadas o 
relatório com as receitas obtidas e despesas 
realizadas no ano passado. “Convidamos 
todos a participarem da Assembleia para 
acompanhar a Prestação de Contas e saber 
como são aplicados os recursos recebidos 
por meio das mensalidades”, salienta.

O Mixtão, formado por diretores do Sindicato de Londrina e 
bancários de  vários bancos, estreou na rodada de sábado (15)

Assembleia aprovou, por 
unanimidade, a Prestação de Contas 

do Sindicato de Londrina 

O Mixtão, formado por diretores do Sindicato de Londrina e 
bancários de  vários bancos, estreou na rodada de sábado (15)


