
Nº 1.521

23 de Julho
de 2019

21ª Conferência Estadual dos 
Bancários reuniu cerca de 300 pessoas 
das bases da FETEC-CUT nos dias 20 e 
21/07 em Londrina

Mês  de 
conscientização 
sobre as hepatites 
virais e o câncer 
ósseo

 Julho Amarelo

PR aprova propostas 
para a Campanha 2019 
PR aprova propostas 
para a Campanha 2019 

Representantes dos Sindicatos filiados 
à FETEC-CUT/PR (Federação dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito 

do Paraná) participaram nos dias 20 e 21 de julho 
da 21ª Conferência Estadual dos Bancários, com 
o tema “Direitos, Soberania e Democracia”. Após 
os debates acerca da conjuntura política e econômica do País, da 
reforma da Previdência, da situação da saúde na categoria e a defesa 
dos bancos públicos foram aprovadas as propostas do Estado para a 
Campanha Unificada 2019, que serão encaminhadas à Conferência 
Nacional, agendada para os dias 2, 3 e 4 de agosto, em São Paulo.

Júnior César Dias, presidente da FETEC-CUT/PR, lembra que 
não foram discutidos no evento as cláusulas econômicas da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho), pois esse instrumento foi fechado 
em 2018 com validade até 2020, contemplando em setembro deste 
ano a reposição das perdas com a inflação desde a última data base, 
mais 1% de aumento real.

“Na Conferência Estadual aprovamos 
propostas para os pontos que ainda estão 
pendentes ou que ainda precisam de avanços, 
como uma maior atenção dos bancos com 
a saúde da categoria bancária, segurança e 
um amplo debate acerca das metas”, explica. 
Segundo Júnior, apesar de na CCT já estarem 
previstos diversos direitos em relação a estes 
temas, as negociações foram feitas com a 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e 
nem tudo o que foi acordado é cumprido à risca 
pelas instituições financeiras, pois cada uma 

tem suas políticas internas.
“Por isso, vamos agendar reunião com a Fenaban para entregar as 

propostas aprovadas na Conferência Nacional e reivindicar melhorias 
para os bancários e bancárias nas questões que envolvem condições 
de trabalho e saúde”, adianta o presidente da FETEC-CUT/PR, 
acrescentando que apesar do conforto de ter a CCT com vigência 
até 2020, a categoria precisa se mobilizar desde já para impedir que 
as mudanças realizadas pela reforma trabalhista e a da Previdência, 
caso seja aprovada, sejam adotadas pelos bancos.

Ao final do evento foi eleita a delegação que representará o Paraná 
na 21ª Conferência Nacional. Leia mais nas páginas centrais.
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'Direitos, Soberania e Democracia' nortearam os debates

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

Saiba MaisSaiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Privatização dos 
bancos públicos 
segue a todo vapor

Saiba MaisSaiba Mais

21ª CONFERÊNCIA ESTADUAL

Twitter do banco divulga sátira da nomeação 
do filho de Bolsonaro para embaixador nos EUA 

Governo extingue 
Comissão que discutia 
segurança nos bancos

Dando continuidade ao processo de 
desmonte da participação de representantes 
de entidades sociais na definição de políticas 
públicas, o governo federal extinguiu no início de 
julho, por meio de decreto, a CCASP (Comissão 
Consultiva para Assuntos de Segurança Privada). 
Esta Comissão foi criada em 1995 e não tinha 
poder deliberativo, mas, no entanto, permitia 
representação e inclusão de pautas de interesses 
dos trabalhadores e da sociedade.

A CCASP atuava junto à DICOF (Divisão de 
Controle Operacional de Fiscalização) da Polícia 
Federal e em suas reuniões definia ações para 
melhorar a segurança nos bancos, acatando 
sugestões de representantes da categoria 
bancária e dos vigilantes.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Representantes dos bancários do Itaú 
no GT (Grupo de Trabalho) de Saúde se 
reuniram no dia 12 de julho, na sede da 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro), em 
São Paulo, para debater a situação dos 
funcionários afastados para tratamento de 
acidentes e doenças ocupacionais. O banco 
respondeu à reivindicação dos dirigentes 
sindicais de criação de um canal alternativo de 
comunicação de afastamento dos bancários e 
bancárias, dizendo que está em estudo uma 
forma na qual o próprio trabalhador mande 
a documentação do seu afastamento pelo 
aplicativo IUconecta.

Na reunião também foi cobrado o 
parcelamento da antecipação prevista na 
cláusula 29ª da CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho). De acordo com representantes do 
Itaú, está em estudo uma forma de resolver 
esse problema que envolve 51 bancários e 
bancárias afastados que estão endividados, de 
um total de 1.980 afastados. 

Outro problema levantado foi o não 
cumprimento pelo banco da cláusula 45, 
que estabelece um prazo de sete dias para 

Dirigentes criticam demora em
procedimentos dos  afastados do trabalho

Na noite da segunda-feira (15/07), programa 
#CaixaMaisBrasil no Twitter divulgou o vídeo 
“Papai quero uma embaixada”, uma sátira da 
indicação de Jair Bolsonaro (PSL) para que seu 
filho Eduardo seja nomeado embaixador nos 
EUA. O meme ficou pouco tempo no ar até 
ser retirado, mas foi o suficiente para viralizar 
nas redes sociais. Em nota oficial, o banco 
afirmou que a divulgação do vídeo foi um 

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

O que era uma ameaça no início do ano 
vem se transformando em realidade a cada 
dia com novas investidas do governo federal 
contra os bancos públicos. Na semana 
passada, durante a posse do novo presidente 
do BNDES, Gustavo Montezano, oriundo do 
Banco Opportunity, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse com todas as letras que 
“vai acabar com a estatização do crédito”, 
deixando claro que o governo tem interesse 
em se desfazer dos bancos públicos ou suas 
subsidiárias que atuam com crédito.

Quase que simultaneamente, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) afirmou, durante evento com 
empresários, que o governo precisa ter 
coragem para fazer o debate da privatização 
dos bancos públicos chegando ao ponto de 
questionar o papel das instituições.

“Aos poucos o governo vai entregando 
esse valioso patrimônio dos brasileiros 
para satisfazer aos interesses do capital 
privado. Sem os bancos públicos, o País não 
terá estas ferramentas importantes para 
viabilizar políticas de investimentos em 
habitação popular, infraestrutura para as 
cidades, incentivos para o esporte e cultura 
e linhas de crédito barato para médios e 
pequenos agricultores”, aponta Laurito Lira 
Filho, diretor do Sindicato de Londrina.

Caixa vende participação no BB
Seguindo essa política de desmonte, a 

Caixa Econômica Federal abriu um processo 
para vender ações do Banco do Brasil que 
estão sob seu controle. Os títulos podem 
render R$ 3,7 bilhões, dinheiro este que 
deverá ser repassado para o governo 
federal, a exemplo do que já ocorreu com as 
participações do banco na Petrobras e em 
outros setores. 

Essa transação envolve o FI-FGTS e deve 
ser feita em setembro, quando, segundo 
afirmam especialistas no mercado, acabam 
as férias no hemisfério norte, fortalecendo 
o fluxo de negócios de papeis nas bolsas de 
valores.

que o funcionário dê entrada no pedido de 
afastamento junto ao INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social). Neste caso, foi denunciado 
que gestores do Itaú após esse período estão 
demorando mais de 60 dias para encaminhar 
o afastamento, prejudicando os bancários e 
bancárias que estão em tratamento de saúde.

Ainda em relação a essas dificuldades 
criadas pelo banco em relação aos afastados, 
foram cobradas explicações para o atraso 
no envio da DUT (Declaração do Último dia 
Trabalhado). De acordo com os representantes 
do Itaú, a DUT está sendo enviada para o 
e-mail do gestor, com cópia para o bancário, 
com as explicações de todo o procedimento.

“São questões simples de resolver e que 
impactam muito na vida dos bancários e 
bancárias que saem para tratar da saúde. 
Esperamos que o banco tome providências 
urgentes para evitar esses tipos de transtornos”, 
cobra Zoraide Sanches, secretária de Saúde 
do Sindicato de Apucarana.

erro da empresa responsável pela prestação 
dos serviços de comunicação. A sátira da 
nomeação de Eduardo para embaixador foi ao 
ar na edição do quadro do Fantástico “Isso a 
Globo não mostra” no último domingo (14).

Lançada Campanha 
de Valorização da 
Diversidade nos bancos

IGUALDADE

Em um trabalho conjunto entre o Comando 
Nacional dos Bancários e Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos), foi lançada na semana passada 
a Campanha de Valorização da Diversidade nos 
Bancos, com o objetivo de combater a discriminação 
e promover atitudes inclusivas e oportunidades 
igualitárias no ambiente de trabalho. Por meio 
do HotSite da Diversidade, bancários e bancárias 
podem acessar um conteúdo informativo, estudos e 
dados, tendo uma visão ampla da realidade do setor 
financeiro em relação a este tema.

A Campanha também busca sensibilizar e 
incentivar as pessoas a se tornarem Agentes 
da Diversidade em todos os ambientes da 
sociedade. Por isso, cada agência bancária terá um 
representante responsável por promover os debates 
sobre diversidade. 

Com o tema “Direitos, Soberania e 
Democracia”, durante os dois dias da 
21ª Conferência Estadual dos Bancários, 

organizada em Londrina pela FETEC-CUT/PR 
(Federação dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crédito do Paraná) foram realizados 
diversos debates para embasar a apresentação 
de propostas dos delegados e delegadas 
para o evento nacional. Após a abertura da 
Conferência, realizada no Hotel Londri Star, 
o secretário de Relações Internacionais da 
Contraf-CUT, Roberto Von Der Osten, fez uma 
análise de conjuntura, abordando as mudanças 
que ocorreram na categoria bancária ao 
longo dos tempos, as inovações tecnológicas 
implementadas no setor financeiro e os efeitos 
da globalização na economia mundial.

O segundo painel do dia 20 de julho foi 
sobre saúde e condições de trabalho, com 
o secretário de Saúde da FETEC-CUT/PR, 
Ademir Vidolin. Ademir falou sobre os direitos 
dos bancários e bancárias afastados, criticou 
a não abertura pelos bancos de negociação a 
respeito das metas e o aumento assustador 
das doenças mentais na categoria. A mesa 

sobre reforma da Previdência teve a presença 
dos deputados federais pelo Paraná, Enio Verri 
(PT) e Aliel Machado (PSB), que fizeram relatos 
a respeito das dificuldades para alterar o texto da 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 6/2019, 
devida a distribuição de verbas pelo governo 
federal em troca de votos. Também participou 
deste debate o economista e técnico do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), Sandro Silva.

No domingo (21/07), Roberto Von Der Osten 
e o presidente da Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da Caixa Econômica 
Federal), Jair Pedro Ferreira, falaram sobre o 
papel dos bancos públicos e apresentaram dados 
demonstrando a importância das instituições para 
o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

 Na avaliação da diretora do Sindicato de 
Cornélio Procópio e coordenadora da Regional 
Vida Bancária, Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, a 
Conferência abordou temas de extrema relevância 
para categoria bancária. “As palestras levantaram 
informações que embasaram a definição das 
propostas dos dirigentes sindicais presentes e 
que nortearão as ações a serem tomadas pelas 

entidades no dia a dia em relação às questões 
ligadas à saúde, condições de trabalho, à luta em 
defesa dos bancos públicos”, resume Lidiani.

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

Saiba MaisSaiba Mais

A delegação do Vida Bancária 
na 21ª Conferência Estadual dos 

Bancários, realizada dias 
20 e 21/07, em Londrina
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Reforma da Previdência 
vai achatar o benefício 
da sua aposentadoria!

ARAPOTI

DIREITOS EM RISCO
LONDRINA

RESULTADOS DA RODADA – 20/07
Mixtão 1 x 7 PLR United
Santander 2 x 12 Bradesco Guaporé/10 de Dezembro
Bradesco Bela Vista do Paraíso 4 x 2 Itaú Arapuk

PRÓXIMA RODADA – 27/07
9h00: Bradesco Guaporé/10 de Dezembro x PLR United
9h00: Mixtão x Itaú 109
10h00: Santander x Itaú Arapuk

Aprovadas  as Contas do 
exercício de 2018 do Sindicato

Bancários e bancárias que atuam na base territorial 
do Sindicato de Arapoti aprovaram, em Assembleia 
realizada no dia 17 de julho, a Prestação de Contas da 
entidade referente ao exercício financeiro de 2018. 
Na ocasião foram apresentados os balancetes com 
as despesas, receitas e os investimentos feitos pela 
diretoria.

“A Assembleia acatou o parecer do Conselho 
Fiscal e aprovou a Prestação de Contas por entender 
que os recursos arrecadados com as mensalidades e 
outras receitas estão sendo bem administrados, com 
transparência e seriedade”, afirma Carlos Roberto de 
Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti.

Rodada de sábado (27) encerra
primeira fase do Campeonato Suíço

As quatro 
vagas para a 

Semifinal já estão 
praticamente 

definidas

CORNÉLIO PROCÓPIO

Chegando ao fim a gestão 
2016/2019, a diretoria do Sindicato de 
Cornélio Procópio está convocando 
associados e associadas para analisar 
e votar a Prestação de Contas do 
período de 1º de janeiro a 31 de 
julho de 2019. A Assembleia Geral 
Ordinária será realizada no dia 31/07 
às 19h00 na sede da entidade.

Elizeu Marcos Galvão, presidente 
reeleito do Sindicato de Cornélio 
Procópio, que tomará posse para 
a nova gestão no dia 1º de agosto, 

afirma que são muitos os desafios 
para o próximo período diante do 
momento delicado pelo qual está 
passando o País. “A organização 
da categoria bancária precisa 
ser fortalecida para superar as 
dificuldades que estão surgindo não 
só nos bancos, com reestruturações 
constantes, mas também na vida 
pessoal, tento em vista os efeitos 
da crise econômica e política que 
está prejudicando a população 
brasileira”, avalia.

Assembleia dia 31/07 analisa 
e vota balanço do fim de gestão

Pelas regras atuais da Previdência, o 
cálculo do benefício do trabalhador que vai 
se aposentar é feito com base na média dos 
80% maiores salários de contribuição. Com a 
proposta de reforma, já aprovada em primeiro 
turno na Câmara dos Deputados, o benefício 
será equivalente a 60% da média de todos 
os salários de contribuição recebidos pelo 
trabalhador desde 1994.

Só terá direito ao benefício integral, ou seja, 
o valor equivalente ao salário da ativa, quem 
conseguir contribuir com 40 anos.

Regras de Transição
Para quem está no mercado de trabalho 

e ainda não tem idade para requerer a 
aposentadoria foram criadas Regras de 
Transição. Todas elas vão exigir um tempo 
maior de contribuição (pedágio de 50% sobre 
o tempo que falta) e resultar em um benefício 
menor. Em uma das opções, por exemplo, o 
homem que hoje tem 34 anos de contribuição e 
falta apenas um ano para se aposentar terá que 
trabalhar mais um ano e meio para adquirir 
este direito se a reforma da Previdência for 
aprovada.

O benefício será igual à média de todos os 
salários recebidos após 1994, multiplicada pelo 
Fator Previdenciário. Quanto menor a idade, 
maior será a perda do valor a ser recebido na 
aposentadoria.

Faltando apenas uma rodada para 
o término da primeira fase do 
Campeonato Bancário de Futebol 

Suíço 2019, o Bradesco Bela Vista do 
Paraíso já conquistou uma das quatro 
vagas para a Semifinal, com 16 pontos 
ganhos. O Bradesco Guaporé/10 de 
Dezembro está em segundo lugar, com 
11 pontos, mas enfrentará o PLR United, 
que tem 9, podendo haver alteração na 
tabela.

O Itaú 109 deve ficar com a quarta 
vaga da Semifinal, com 7 pontos, pois o 
Itaú Arapuk, que tem 6, terá de vencer 
a partida contra o Santander com uma 
larga margem de gols para conseguir a 
classificação. Santander, com 3 pontos 
e o Mixtão, que não pontuou ainda, não 
têm chances de passar para a próxima 
etapa.

Na corrida para conquistar o troféu de 
artilheiro do certame, Leonardo Decioli, 
do Bradesco Bela Vista do Paraíso, está 
na frente, com 16 gols. A disputa para 
goleiro menos vazado é liderada por 
Norberto Lista, do Bradesco Guaporé/10 
de Dezembro, com 2,2 gols por partida. 
Claudio Giroldo, do Bradesco Bela Vista 
do Paraíso,  está em segundo, com 2,6 
gols por partida.
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