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e lideranças nacionais
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A FETEC-CUT/PR (Federação 
Estadual dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do 

Paraná) promoveu no dia 29 de junho, 
em Curitiba, o Encontro Estadual dos 
Funcionários do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal. Além de dirigentes 
dos Sindicatos filiados à FETEC-CUT/PR, 
o evento teve a presença do presidente da 
entidade, Júnior César Dias, do ex-diretor 
de Saúde da Cassi, William Mendes, da 

diretora eleita da Previ, Paula Goto, e da 
deputada federal Érica Kokay (PT/DF).

O objetivo do Encontro foi levantar as 
demandas destes dois bancos no Estado 
e definir propostas para o 30º Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco 
do Brasil e o 35º Conecef (Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal), a serem realizados 
nos dias 1º e 2 de agosto, em São Paulo.

“São várias as frentes de luta para barrar 

retrocessos e garantir a manutenção dos 
direitos dos bancários do BB e da Caixa, 
envolvendo a assistência à saúde, os 
fundos de previdência complementar e, 
em especial, as condições de trabalho 
que estão deterioradas”, afirma o 
presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.

De acordo com Felipe, a política de 
desmonte implantada pelo governo 
federal nas empresas públicas também 
põe em risco a sustentabilidade da Cassi 
e do Saúde Caixa. “Precisamos somar 
forças para manter essas duas entidades 
que são responsáveis pela assistência 
médica e prevenção de doenças para 
milhares de vidas”, salienta.
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Lucro de R$ 3,9 bilhões 
não livra banco público
da privatização

Boatos são fruto da 
falta de tato da Gestão 

de Pessoas do 
Banco do Brasil

Abertas inscrições 
para representante de 
base do BB e delegado 
sindical da Caixa

Eleições no BB e na Caixa definem 
representantes e delegados sindicais

CORNÉLIO PROCÓPIO

APUCARANA

Notas da DIBOA nas redes sociais 
geram tensão nos funcionários

Em tempos de proposta de privatização, 
desinvestimento estatal, encolhimento 
e fatiamento das empresas públicas, os 
empregados ficam na ansiedade e tensão sobre 
o que lhes aguarda no futuro. Dentro do próprio 
governo não há acordo entre o que pode ser feito 
com as empresas públicas e o exemplo disso foi 
a demissão do presidente dos Correios por ter se 
posicionado contra a privatização 
da empresa estatal. No BB e na 
Caixa a situação é diferente: a 
cada dia os presidentes destas 
duas instituições demonstram 
publicamente o desejo de 
entregar o quanto antes os dois 
bancos à iniciativa privada. Na 
Caixa o processo de enxugamento 
de pessoal já está ocorrendo, mas no BB nada 
ainda.

Nos corredores e nas redes sociais dos 
funcionários do BB, a Diretoria de Boatos 
(DIBOA) divulga diversos informes de PDVs 
e PAQs. "Fruto da imaginação ou com algum 
fundo de verdade, não é possível saber e o único 
fato verdadeiro que se tem é que nada ocorreu 
ainda como foi divulgado nos diversos informes 

Funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal lotados na base 

territorial do Sindicato de 
Apucarana elegeram, entre 
os dias 25 e 27 de junho, 
representantes sindicais de base 
e delegados sindicais. No BB, três 
pessoas atuarão junto ao Sindicato 
para organizar as lutas específicas 
e gerais dos funcionários. Na 
Caixa, três unidades definiram seus delegados 
sindicais.

Os eleitos tomaram posse no dia 1º de julho 
para o mandato de um ano. “Contamos 

agora com estes companheiros e 
companheiras para auxiliar na 
organização em defesa dos 

direitos dos funcionários do BB 
e da Caixa e nas mobilizações do 

conjunto da categoria bancária”, afirma 
José Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

Veja abaixo a relação dos 
representantes de base do BB e delegados 
sindicais da Caixa:

BANCO DO BRASIL
Representante de base Lotação
Augusto César B. dos Santos São Pedro do Ivaí
Eliane Vieira Bonfim Ivaiporã
Fernando Novello Porto Arapongas

CAIXA
Delegado sindical Lotação
Daniel Gutierres Junior Ivaiporã
Douglas dos Santos Carreira Arapongas
Paulo Roberto da Cruz Faxinal

Estarão abertas, no período de 5 a 12 
de julho, as inscrições dos candidatos a 
representante sindical de base do Banco 
do Brasil e delegados sindicais da Caixa 
Econômica Federal lotados na área de 
abrangência do Sindicato de Cornélio 
Procópio. Podem participar destas eleições 
todos os funcionários e funcionárias destes 
dois bancos públicos federais que sejam 
sindicalizados.

Conforme estabelece o Acordo Coletivo 
assinado com o BB, poderá ser eleito um 
representante sindical para atuar em nome 
de toda a base de Cornélio. Na Caixa a 
eleição ocorrerá nas agências onde houver 
candidato.

A votação ocorrerá nos dias 16 e 17 de 
julho e os eleitos tomarão posse no dia 1º de 
agosto para o mandato de um ano. “Cabe 
ressaltar que a escolha dos representantes 
sindicais de base no BB e delegados sindicais 
na Caixa é uma forma de organizar os 
funcionários destes dois bancos a partir dos 
locais de trabalho para defender direitos e 
lutar por avanços nas negociações específicas 
e gerais da categoria”, explica Elizeu Marcos 
Galvão, presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio.

A Caixa Econômica Federal obteve lucro 
líquido de R$ 3,92 bilhões no primeiro trimestre 
de 2019, com alta de 22,9% em comparação 
com o valor apurado no mesmo período do 
ano passado. Mesmo assim, o principal banco 
público do País está nas garras do governo 
federal e vai perder, pouco a pouco, seus ativos e 
sua força no mercado financeiro para privilegiar 
os bancos privados.

É isso o que disse o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães no último dia 27 de junho, 
ao comemorar a venda de ações da Petrobras 
que pertenciam ao banco. Esta foi a segunda 
operação de desinvestimento feita este ano 
e o processo de desmonte vai avançar para 
as outras 15 subsidiárias, esquartejando a 
instituição criada há 158 anos para promover o 
desenvolvimento do País. 

e releases", afirma Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato de Londrina. Segundo ele, o último 
boato foi sobre a abertura do PAQ a partir do 
dia 1º de julho, que teria saído no jornal Extra. 
A nota não foi publicada de fato no jornal e tão 
pouco as entidades sindicais foram comunicadas 
a respeito disso. Foi mais uma Fake News que 
circulou nas redes sociais.

Na avaliação de Laurito, o 
que contribui para tantos boatos 
é a falta de tato da Gestão de 
Pessoas do banco, que não dá 
segurança aos funcionários, pois 
fica em silencio total e na última 
reestruturação, ocorrida em 
2016, não divulgou a mesma aos 
funcionários. "Nós só ficamos 

sabendo do que iria ocorrer por meio de duas 
matérias, uma divulgada pelo Jornal Correio 
Braziliense e outra veiculada no Fantástico na 
véspera de seu lançamento, cortando cargos e 
reduzindo o número de agencias", recorda.

De concreto sobre o Banco do Brasil paira a 
ameaça de privatização e com ela os processos 
de corte de pessoal e reestruturações que 
afetam as vidas e rotinas dos funcionários. 
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Rotatividade corre 
solta na base de 
Cornélio Procópio

Assembleia aprova 
contas do Sindicato
de Apucarana

Sempre em busca de cortar gastos 
operacionais (atrás do Índice de Eficiência 
ideal), o Itaú segue demitindo funcionários 
e funcionárias com maior tempo de 
trabalho e, por isso, com salários mais 
altos, para contratar novos ganhando o 
piso da categoria.  Essa receita foi aplicada 
nos últimos dias nas agências do banco 
em Bandeirantes e em Jacarezinho. Elizeu 
Marcos Galvão, presidente do Sindicato de 
Cornélio Procópio, afirma que as pessoas 
dispensadas eram oriundas do Banestado e 
tinham mais de 20 anos de banco.

“São funcionários próximos de atingir a 
estabilidade pré-aposentadoria, com mais 
de 40 anos de idade e que dificilmente 
conseguirão retornar ao mercado de 
trabalho, haja vista o alto número de 
desempregados do País”, salienta. Para 
Elizeu, nada justifica o Itaú apostar na política 
da rotatividade para ampliar seus ganhos. 
Nos três primeiros meses deste ano o banco 
obteve lucro líquido de R$ 6,9 bilhões, valor 
que representa 7,1% de crescimento em 
comparação com o mesmo período de 2018.

“Infelizmente, os bancos só pensam 
em impulsionar a lucratividade, que já é 
exorbitante, sem se preocupar com as 
consequências de tamanha ganância. Ao 
invés de ajudar o País a sair da crise, eles 
apostam na reforma da Previdência e no 
desmonte das políticas públicas para ampliar 
seus negócios em áreas até então pouco 
exploradas pelo capital privado”, aponta 
o presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio.

Santander desrespeita funcionários 
e clientes na agência de Rolândia

Na Assembleia Geral realizada no dia 
25 de junho, bancários e bancárias 
filiadas ao Sindicato de Apucarana 
seguiram o parecer do Conselho Fiscal 
e aprovaram a Prestação de Contas da 
entidade referente ao ano de 2018.

Há quase duas décadas operando no Brasil, 
parece que o Santander ainda não entendeu que 
é preciso respeitar as Leis do País, tantas são as 
irregularidades que estão sendo cometidas nos 
últimos tempos. Um exemplo disso é a reforma 
na agência de Rolândia: lá, o prédio está passando 
por obras, o que gerou inúmeros transtornos aos 
funcionários, vigilantes e clientes. 

Não bastasse isso, o Santander conquistou as 
folhas de pagamento da Prefeitura da cidade e de 
frigoríficos de frangos da Região. Sem qualquer 
planejamento para esse aumento da demanda, o 
número de bancários e bancárias é insuficiente 
para dar conta de tanta gente e no horário de 
pico tem apenas um caixa na agência. “São muitas 
as reclamações dos clientes pela demora no 
atendimento, mas apesar desse problema estar 
explícito, a Regional do Santander está demorando 
muito para tomar providências”, relata Dirceu 
Quinelato, diretor do Sindicato de Londrina.

Falta segurança na Alto Higienópolis
Na agência Alto Higienópolis, em Londrina, 

o descuido do Santander com a segurança 
dos funcionários preocupa. Para evitar que 
os clientes acessem a parte interna do banco, 
uma estagiária e uma bancária prestam 
atendimento em uma mesa, com computador, 
no hall eletrônico, próximo da porta de 
entrada, sem qualquer tipo de proteção.

Dirceu Quinelato lembra que em maio do 
ano passado aquela unidade foi assaltada 
de forma violenta por uma quadrilha, que 

arrombou os vidros do prédio com marreta 
e entrou com metralhadoras, rendendo 
vigilantes e todas as pessoas que lá estavam. 
“Não dá para entender essas medidas tomadas 
pelo Santander para reduzir custos, pois o 
lucro cresce em todos os períodos, ao mesmo 
tempo em que o quadro de pessoal é reduzido 
de forma exagerada”, critica. De acordo com 
o diretor do Sindicato de Londrina, estão 
sendo cobradas soluções urgentes para esses 
problemas junto à Regional do banco. 
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Dia 12/07 tem mobilização 
contra a reforma da Previdência
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Saiba MaisSaiba Mais

Campeonato de Futebol Suíço 
prossegue no sábado (6) na AABB

#EUQUEROMEAPOSENTAR

O Campeonato Bancário de Futebol Suíço 
terá sua quarta rodada no dia 6 de julho, nos 
campos da AABB, em Londrina, com mais três 
jogos. As equipes disputam nesta primeira 
etapa as quatro vagas para a Semifinal.

. O Bradesco Bela Vista do Paraíso e o 
Itaú 109 seguem liderando o certame, com 
sete pontos ganhos. A equipe Bradesco 
Guaporé/10 de Dezembro está em segundo 

LONDRINA

Assédio moral 
se combate 
com denúncia!

Mês  de conscientização sobre as 
hepatites virais e o câncer ósseo

VIDASaúde
Julho Amarelo

As cobranças para cumprimento de metas 
são comuns em todas as empresas, pois 
fazem parte da política de produtividade para 
alavancar lucros, mas tudo tem limite. Nos 
bancos, porém, a cobrança de gestores pelo 
cumprimento de metas muitas vezes ocorre com 
base em situações de humilhação, desrespeito e 
constrangimento, gerando danos psicológicos 
às vítimas.

Tais atitudes constituem violência 
organizacional e em determinados casos 
resultam em ações contra os agressores e os 
próprios bancos, uma vez que se configuram 
assédio moral. Para combater esse tipo de 
prática, a categoria bancária conquistou, 
em 2010, a assinatura de um Aditivo à CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) com a 
finalidade de prevenir conflitos no ambiente de 
trabalho.

Canal de denúncias
“Este Acordo viabilizou a criação de um 

canal para que os bancários e bancárias possam 
apresentar denúncias e cobrar providências dos 
bancos para punir os agressores, tendo prazo 
de 30 dias para apurar os problemas e dar 
retorno aos Sindicatos”, explica Carlos Roberto 
de Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti. 
Carlos lembra que para reforçar a luta contra 
o assédio moral, no dia 21 de junho, a 108ª 
Conferência da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho) aprovou a Convenção 190. Nela, 
o assédio moral é considerado uma violência, 
abuso aos direitos humanos e incompatível com 
o trabalho decente.

“Temos em mãos ferramentas para 
combater esse tipo de conduta nos bancos. 
Por isso,  ninguém deve se calar diante de 
abusos de gestores. Denuncie ao Sindicato para 
que os bancos cumpram o Acordo e tomem 
providências para tornar o trabalho saudável”, 
orienta Carlos.

As Centrais Sindicais decidiram 
convocar um Dia Nacional de 
Mobilização Contra a Reforma da 

Previdência para o dia 12 de julho. Esta 
definição foi tomada em reunião realizada 
no dia 28 de junho, em São Paulo, quando 
foi avaliada a Greve Geral do último dia 
14, quando milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras cruzaram os braços no País 
em defesa da aposentadoria.

O resultado da mobilização foi o 
cancelamento da sessão do dia 27 da 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
quando seria apresentado o relatório da 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
6/2019, que trata da reforma da Previdência. 

Com isso, o governo federal não vai conseguir 
aprovar a reforma no primeiro semestre deste 
ano, demonstrando perda de forças junto aos 
deputados e, assim, abrindo margem para a 
rejeição de sua proposta.

“Agora é hora de pressionar os deputados 
a votarem contra essa reforma, enviando 
mensagens pelas redes sociais, reforçando 
a tese de que os trabalhadores brasileiros 
não abrem mão de sua aposentadoria”, 
indica João Antonio da Silva Neto, diretor do 
Sindicato de Londrina.

PRÓXIMA RODADA – 6/07 
9h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Itaú 109
9h00: Santander x PLR United 
10h00: Mixtão x Itaú Arapuk 

lugar na classificação, com 5 pontos, seguida de 
PLR United e do Santander, que estão com 3.


