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Sob a justificativa de “desestatizar o crédito”, ativos do BB, da Caixa e 
da Petrobras são vendidos ao mercado especulativo

Governo ‘torra’ patrimônio 
das empresas públicas

Nos últimos dias o governo federal deu 
novas mostras de que está a serviço 
do capital privado ao promover uma 

série de ações que ampliam o desmonte das 
empresas públicas. Sob a justificativa de 
promover o “desinvestimento”, no dia 24 de 
julho a Petrobras vendeu na Bolsa de Valores 
35% das ações que tinha da BR Distribuidora. 
Com essa transação envolvendo R$ 9,6 
bilhões, a empresa ficou com apenas 37% do 
controle acionário da subsidiária, que passou 
a ser controlada pelos acionistas privados.

Seguindo essa mesma política, adotada 
nos últimos dois anos, o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal venderam R$ 16 
bilhões de ativos, dinheiro este que dever ser 

repassado para a União e, posteriormente, 
servir para o pagamento da Dívida Pública. 

Não por acaso, os maiores interessados 
nesse tipo de transação são 
os grandes bancos, principais 
detentores dos títulos da Dívida 
Pública. Conforme declarou 
o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, em breve o banco 
deverá fazer outras 15 operações 
de “desinvestimento”, abrindo 
mão de áreas lucrativas, como 
as loterias, seguros, cartões e participações 
no FI-FGTS.

Para o presidente do Sindicato, Felipe 
Pacheco, esse desmonte que está sendo 

feito pelo governo federal é um ataque à 
soberania nacional e pode ser considerado 
um crime de lesa-pátria. “As entidades 
sindicais dos petroleiros já ingressaram com 
uma série de ações na Justiça questionando 
a privatização da BR Distribuidora e nós, 

bancários, temos que intensificar 
a mobilização em defesa dos 
bancos públicos, buscando 
o apoio da sociedade para 
impedir a privatização da Caixa 
e do BB. Estes dois bancos são 
fundamentais para o País, porque 
promovem investimentos em 
infraestrutura urbana, habitação 

popular, crédito para a agricultura e 
também são responsáveis por uma série 
de programas voltados para a população 
brasileira”, argumenta Felipe.
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21ª Conferência Nacional  em SP define reivindicações da categoria

FGTS: Contraf questiona 
trabalho no final de semana
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A Cassi (Caixa 
de Assistência) 
dos funcionários 
do Banco do Brasil 
apresentou no dia 
24 de julho, em 
Brasília, dados e 
e s c l a r e c i m e n t o s 
sobre o processo 
de intervenção 
determinada pela 
ANS (Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar) para 
a Contraf-CUT 
( C o n f e d e r a ç ã o 
Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e as 
demais entidades de representação dos 
funcionários do banco. O chamado Regime 
de Direção Fiscal foi decretado no último 
dia 22. Esta é a primeira etapa do processo 
da intervenção, que agora terá nomeado 

A Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro) enviou ofício à 

Caixa Econômica Federal no dia 25 de julho 
solicitando explicações sobre a declaração feita 
pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, 
de que as agências de todo o País abrirão aos 
sábados e domingos para viabilizar os saques 
do FGTS e do PIS. Pedro anunciou essa medida 
durante o lançamento pelo governo federal 
dessa tentativa de aquecer a economia.

O presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, 
considera um absurdo obrigar os empregados 
e empregadas da Caixa a trabalhar nos finais de 
semana, levando em conta a falta de pessoal 
nas unidades e a consequente sobrecarga de 
serviços. “Todos já estão trabalhando muito 

mais do que deveriam devido aos sucessivos 
programas de demissão voluntária, com 
sérios danos à saúde. Se abrir as agências aos 
sábados e domingos não terão tempo algum 
para recuperar as energias”, argumenta.

Pedro Guimarães também anunciou 
o cancelamento dos desligamentos pelo 
PDVE (Programa de Demissão Voluntária 
Extraordinário), que estão ocorrendo neste 
mês de julho. “Os empregados não podem 
pagar pela falta de planejamento do governo 
ao lançar os saques do FGTS PIS sem ter 
uma estrutura adequada para isso”, ressalta 
o presidente do Sindicato, lembrando 
que aproximadamente 96 milhões de 
trabalhadores devem procurar as agências da 
Caixa para retirar seus direitos.

ANS decreta a intervenção na Cassi
um terceiro para 
tratar da questão 
do desiquilíbrio 
financeiro na 
entidade.

De acordo com 
as informações 
repassadas, as 
medidas tomadas 
melhoraram o 
índice de eficiência, 
mas ainda é 
necessário ir além 
e equilibrar as 
finanças da Cassi. 
Entre as ações 
apresentadas estão 

a melhoria em despesas administrativas 
e assistenciais, bem como o aumento 
da coparticipação e o congelamento de 
salários dos funcionários da Cassi.

Para a Contraf-CUT e a Comissão 
de Empresa dos Funcionários do BB, a 

Erro do banco resulta 
no desconto em dobro 
das mensalidades

A Caixa Econômica Federal 
efetuou o desconto em duplicidade 
das mensalidades sindicais na folha 
de pagamento do mês de julho por 
problemas ocorridos no sistema de 
processamento dos salários. De acordo 
com Felipe Pacheco, presidente do 
Sindicato, esse erro do banco ocorreu 
em diversas outras bases sindicais do 
País e agora está sendo feito contato 
com a Caixa para acertar da melhor 
forma possível a devolução dos valores. 
"Esperamos que a Caixa tome os 
procedimentos necessários para 
que esse tipo de problema não volte 
a ocorrer, evitando assim novos 
transtornos aos bancários e às 
entidades sindicais".

melhor solução é o entendimento entre o 
banco e os associados. Neste sentido, foi 
cobrado da direção do BB reabertura imediata 
de diálogo com o objetivo de definir a melhor 
solução para o problema financeiro da caixa 
de assistência.

Durante a reunião, foram cobradas também 
explicações a respeito de matéria divulgada 
pelo jornal O Estado de S.Paulo, levantando 
a possibilidade de ocorrer a venda da carteira 
da Cassi para uma operadora privada. Laurito 
Lira Filho, diretor do Sindicato, afirma se a 
ANS e o banco chegarem à conclusão de que 
esse procedimento seja correto, não haverá 
meios para os associados defenderam a caixa 
de assistência. “O artigo 83 do Estatuto prevê 
essa prerrogativa ao banco, na condição de 
patrocinador, de decidir de forma unilateral o 
futuro da Cassi”, explica.

Evento será realizado nos dias 2, 3 e 4 de agosto, em São Paulo, centralizando as propostas aprovadas nas Conferências Estaduais. Ao 
mesmo tempo também serão realizados os Congressos Nacionais dos Funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
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Reunião com Regional discute 
segurança e jornada de trabalho

Lucro no primeiro 
semestre foi de 
R$ 7,120 bilhões 
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O Santander obteve lucro de R$ 7,120 
bilhões no primeiro semestre de 2019 no 
Brasil, com alta de 21% na comparação com o 
montante apurado no mesmo período de 2018 
e de 4,3% com o trimestre anterior.Com esse 
desempenho, a filial brasileira contribuiu com  
29% do lucro global que foi de € 3,231 bilhões.

De acordo com o balanço, o banco encerrou 
o primeiro semestre com 48.912 empregados, 
registrando a abertura de 904 postos de 
trabalho em 12 meses. Também foram abertas 
40 agências entre junho de 2018 e junho de 
2019. O Índice de Inadimplência superior a 90 
dias ficou em 3,0%, com crescimento de 0,2 
p.p. Já as despesas com PDDs (Provisões para 
Créditos de Liquidação Duvidosa), por sua vez, 
caíram 2,0%, somando R$ 6,4 bilhões.

As receitas com prestação de serviços mais 
a renda com tarifas bancárias cresceram 
9,2% em 12 meses, totalizando R$ 9,2 bilhões, 
enquanto as despesas de pessoal mais PLR 
subiram apenas 0,8%, atingindo R$ 4,6 bilhões 
no período. Com isso, O Santander consegue 
cobrir 198,3% dessas despesas somente com 
o que arrecada com as chamadas receitas 
secundárias.

Banco lucra R$ 
12,7 bilhões em 
apenas seis meses

Banco pega carona 
com o INSS
para demitir 

O Bradesco fechou o primeiro semestre 
deste ano com lucro líquido de R$ 12,7 bilhões, 
resultado que representa crescimento de 
23,7%, em relação ao mesmo período de 2018 
e de 3,6% comparado ao trimestre anterior. 
O retorno sobre o Patrimônio Líquido médio 
anualizado (ROE) ficou em 20,6%, com 
aumento de 2,1 p.p. em 12 meses. A holding 
encerrou o primeiro semestre de 2019 com 
99.198 empregados, com aumento de 1.515 
postos de trabalho em 12 meses. No período, 
foram fechadas 119 agências e 13 PAs (Postos 
de Atendimento).

Sócio de primeira hora do governo federal, 
o Itaú está tirando proveito do Programa 
de Revisão de Benefícios por Incapacidade, 
também conhecido como Operação “Pente-
fino” nos benefícios pagos aos trabalhadores 
pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social), que resultou no cancelamento da 
aposentadoria de milhares de brasileiros 
e brasileiras. “O banco está aguardando 
terminar o período de estabilidade dos 
bancários e bancárias que têm os benefícios 
cortados para demitir de forma injustificada. 
Já ocorreram diversos desligamentos desses 
nos últimos dias”, denuncia João Antonio da 
Silva Neto, diretor do Sindicato.

Segundo João, a COE já enviou ofício ao 
Itaú questionando as demissões em massa 

e cobrando negociações para impedir esse 
tipo de injustiça. “Muitos não têm condições 
de retornar ao trabalho e outros nem 
passaram ao menos por um processo de 
requalificação”, critica.

Diretores do Sindicato se reuniram no 
dia 26 de julho com o Superintendente 
Regional do Santander, Samir Junior, 

para discutir uma série de problemas que 
estão afetando os funcionários nas agências 
da base da entidade. Um dos principais 
assuntos tratados foi a falta de segurança 
na agência 0951, localizada na Avenida 
Tiradentes e que foi alvo de diversos ataques 
nos últimos tempos. O Regional afirmou 
que o departamento responsável já esteve 
no local e providenciou um sistema de 
segurança para impedir furtos no aparelho 
de ar condicionado.

Foi levantado na reunião a questão da 
jornada para os bancários e bancárias que 

trabalham em ações universitárias, em feiras e 
eventos em Londrina e em Campo Mourão. “A 
orientação que o superintendente nos deu é 
para que ninguém trabalhe sem bater o ponto, 
independente de onde ou em qual horário será 
realizada essa atividade. Quem for coagido 
para trabalhar fora da jornada deve procurar o 
Sindicato para denunciar esse tipo de conduta 
irregular”, explica Leonardo Rentz, diretor do 
Sindicato e coordenador da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Santander 
no Paraná.

Diretores do Sindicato,  Leonardo Rentz, 
Levi Ribeiro e Dirceu Quinelato com o 

Regional do Santander

Diretores do Sindicato,  Leonardo Rentz, 
Levi Ribeiro e Dirceu Quinelato com o 

Regional do Santander
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AGORA É TUDO OU 
NADA NA SEMIFINAL

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Dia 10 vai ter Torneio Bancário 
de Truco. Inscreva sua dupla!

CAMPEONATO SUÍÇO 2019

RESULTADOS DA RODADA – 27/07
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 7 x 2 PLR United
Mixtão 1 x 4 Itaú 109 
Santander 2 x 19 Itaú Arapuk

RODADA SEMIFINAL – 3/08
9h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Itaú 109
9h00: Bradesco Guaporé/10 de Dezembro x Itaú Arapuk

Reforma altera regras 
da aposentadoria 
por invalidez

DIREITOS EM RISCO

O texto da PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 6/2019, que é a reforma 
da Previdência elaborada pelo governo 
Jair Bolsonaro (PSL) coloca em risco a 
aposentadoria por invalidez, tornando mais 
duras as regras para o trabalhador adquirir 
este direito. Uma delas é a redução do valor 
do benefício, que será calculado com base em 
60% de todos os salários de contribuição, 
inclusive os menores.

Para complicar ainda mais a vida do 
trabalhador, ao invés de aposentadoria 
por invalidez este benefício passará a 
ser denominado de “aposentadoria por 
incapacidade permanente”. Com isso, quem 
se aposentar nessa condição poderá ser 
obrigado a voltar a trabalhar se o perito do 
INSS (Instituto do Seguro Social) considerar 
que existe capacidade para isso. Um exemplo 
disso é o cancelamento dos benefícios de 
inúmeros bancários que passaram por novas 
perícias, no chamado “Pente Fino do INSS”, 
instituído por Jair Bolsonaro por meio da MP 
(Medida Provisória) 871, aprovada na Câmara 
dos Deputados na forma da Lei 13.846/2019.

Só escapará dos efeitos da reforma, já 
aprovada em primeiro turno na Câmara, 
quem se aposentar por invalidez decorrente 
de acidente ou doença do trabalho e não 
tiver condições de se reabilitar para outra 
profissão. Neste caso, o benefício será 
equivalente a 100% do salário contribuição.

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE V E D P
Bradesco Bela Vista do Paraíso 5 1 0  16
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 4 2 0  14 
Itaú 109 3 1 1  10
Itaú Arapuk 3 0 3  9 
PLR United 3 0 3  9
Santander 1 0 4  3
Mixtão 0 0 6  0

O Torneio de Truco Bancário 
será realizado no dia 10 de agosto, 
logo após a disputa da final do 
Campeonato de Futebol Suíço 2019, 
na AABB, em Londrina. As duplas 
devem ser formadas por bancários 
e seus dependentes (filho, esposo, 
esposa, pai etc.), por vigilantes de 
banco ou jovem aprendiz.

Não tem taxa de inscrição e os 
três primeiros colocados receberão 

troféus. Para participar as duplas 
devem se inscrever no Sindicato, 
pelo telefone (43) 3372-8787.

“O objetivo do Torneio de Truco é 
promover  a confraternização entre 
a categoria com uma brincadeira 
alegre e saudável, ideal para deixar 
de lado o estresse do trabalho no 
banco”, afirma Irineu Barrinuevo, 
diretor do Sindicato e responsável 
pela organização da competição.

A primeira fase do Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 2019 
foi encerrada no dia 27 de julho, 

definindo as quatro equipes que disputarão 
a Semifinal: Bradesco Bela Vista do Paraíso, 
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro, Itaú 
109 e Itaú Arapuk jogarão em cruzamento 
olímpico no dia 3 de agosto, na AABB, em 
Londrina. Os vencedores das partidas farão 
a Final do Campeonato no dia 10 de agosto.

O jogador Leonardo Decioli, do 
Bradesco Bela Vista do Paraíso, continua 
liderando a artilharia da competição, com 
16 gols marcados. Na disputa pelo troféu de 
goleiro menos vazado, Norberto Lista, do 
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro, está 
em primeiro lugar, com média de 2,6 gols 
por partida. Claudio Giroldo, do Bradesco 
Bela Vista do Paraíso, está em segundo, 
com média de 2,67 gols por partida.


