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Em reuniões nas agências, 
bancári@s demonstraram 
insatisfação com a ameaça 
de trabalhar mais e a 
abertura dos bancos aos 
sábados

Jornada maior 
amplia a exploração

MP 905

 Novembro Azul 

Mês dedicado à 
conscientização 
sobre o câncer de 
próstata
e a diabetes

Os Sindicatos do Vida 
Bancária participaram 
no dia 21 de 

novembro do Dia Nacional de 
Luta, convocado pela Contraf-
CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro), em protesto 
contra a MP (Provisória) 
905/2019, que reduz impostos 
para os patrões e corta direitos 
da Classe Trabalhadora. No 
caso específico da categoria 
bancária, essa MP autoriza 
a abertura dos bancos aos 
sábados e amplia para 44 
horas semanais a jornada 
de trabalho sem aumento 
da remuneração. É mais 
exploração para o setor mais 
lucrativo do País!

“A MP 905 é uma afronta à 
Classe Trabalhadora! Ela altera cerca de 60 artigos 
e 150 dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) sem que houvesse qualquer diálogo com o 
movimento sindical, tal qual ocorreu com a reforma 
trabalhista”, critica o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco.

Segundo Felipe, a expectativa da categoria 
bancária agora é para a negociação entre o Comando 
Nacional dos Bancários e a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) para avaliar a proposta de 

implementar um Aditivo à CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2018/2020, suspendendo 
os efeitos dessa MP em relação aos direitos dos 
bancários.

A reunião ainda estava ocorrendo na noite 
do dia 26 de novembro, quando foi fechada esta 
edição do Vida Bancária. 
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Os maiores bancos do País 
anunciaram no dia 22 de novembro 
a realização de um “mutirão” para 
renegociações de dívidas dos clientes e 
promover a educação financeira. Para 
realizar este serviço, 261 agências 
permanecerão abertas até às 20h00 
entre os dias 2 e 6 de dezembro. Esse 
procedimento está previsto em um 
acordo firmado entre o Banco Central 
e a Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos) e recebeu a adesão do Banco 
do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú e Santander.

Para Danielle Ruza, secretária-
geral do Sindicato de Londrina, a 
questão do endividamento dos clientes 
tem relação direta com as altíssimas 
taxas de juros e as elevadas tarifas que 
são cobradas pelas operações feitas 
nas contas correntes. “Os grandes 
bancos conseguem cobrir mais de 
100% de suas despesas com pessoal 
somente com o que arrecadam com 
as tarifas, chamadas de receitas 
secundárias. Além disso, praticam um 
spread elevadíssimo, sem se importar 
o quanto isso representa no bolso dos 
clientes”, critica. Danielle, avaliando 
que esse mutirão pode ser evitado com 
uma revisão dessa conduta focada tão 
somente na obtenção de lucros cada 
vez mais exorbitantes.

Bancos anunciam 
‘mutirão’ para 
renegociar dívidas
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Consulta da Cassi termina 
dia 28. Vote SIM

Rita Serrano é 
reeleita para o CA 
com 81% dos votos 

O lucro líquido obtido pela Caixa 
Econômica Federal entre janeiro e setembro 
deste ano chega a R$ R$ 16,158 bilhões, 
valor que representa um crescimento de 
40,9% na comparação com o mesmo período 
de 2018. Segundo o banco, este resultado 
é decorrente, principalmente, da evolução 
de 20,4% na margem financeira, a redução 
de 6,4% nas despesas com PDD (provisão 
para créditos duvidosos) e da estabilidade 
nas receitas de prestação de serviços. Ainda 
de acordo com o balanço, a Caixa extinguiu 
1.341 postos de trabalho em relação ao 
mesmo período de 2018, além de ter fechado 
cinco agências, 41 PAs, 68 lotéricos e 463 
Correspondentes Caixa Aqui. Ao mesmo 
tempo, o banco registrou o aumento do 
número de clientes em mais de 10 milhões, 
chegando a 101,8 milhões ao final do terceiro 
trimestre de 2019.

As receitas de prestação de serviços 
e com tarifas bancárias permaneceram 

Lucro até o terceiro trimestre 
alcança mais de R$ 16 bilhões

praticamente estáveis em relação a setembro 
de 2018, totalizando R$ 20,2 bilhões. Já as 
despesas de pessoal apresentaram expansão 
de 4,6%, atingindo R$ 17,3 bilhões. Com isso 
a cobertura das despesas de pessoal pelas 
receitas secundárias da Caixa foi de 116,41%.

José Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana, afirma que esse 
resultado foi impulsionado pela venda 
de ativos, política adotada pelo governo 
federal no processo de desmonte dos bancos 
públicos. “Infelizmente, apesar do empenho 
dos empregados e empregadas, superando 
as dificuldades no dia a dia, o balanço não 
mostra o crescimento das operações da 
Caixa nas áreas sociais, no oferecimento 
de crédito para a habitação, saneamento e 
outros investimentos, mas sim do aumento 
das margens financeiras”, observa Brasileiro, 
lamentando o abandono pelo banco público 
do seu papel de agente do desenvolvimento 
do País.  

No dia 28 de novembro, às 18h00, será encerrada 
a votação pelo Corpo Social da Cassi da proposta 
construída pelas entidades de representação em 

conjunto com diretores eleitos para superar a situação das 
finanças da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco 
do Brasil. Associados e associadas podem votar pelo site, pelo 
aplicativo da Cassi ou pelos terminais de autoatendimento do 
BB. Os funcionários da ativa também podem votar pelo SisBB.

Até as 17h00 da última sexta-feira (21), o Painel de Votação 
estava registrando o recebimento de 87.822 votos, o que 
representa a participação de 52,4% dos 167.557 associados 
aptos a votar. O presidente do Sindicato de Cornélio Procópio, 
Ivaí Lopes Barroso, orienta a aprovação da proposta, levando 
em conta os avanços obtidos nas duras negociações com o 
banco e o estado em que se encontram as finanças da Cassi.

“Foram levantadas todas as alternativas possíveis para 
superar as dificuldades da nossa caixa de assistência até 
chegar a esta proposta de alteração do Estatuto. Agora só 
nos resta aprovar as mudanças, que englobam questões 
relacionadas ao custeio, governança e a outras medidas 
necessárias para assegurar o futuro da Cassi neste momento 
em que as empresas públicas estão sendo alvo de inúmeras 
medidas de retrocesso”, ressalta.

• Reabertura do Plano de Associados para novos funcionários, tão 
logo termine a suspensão decretada pela ANS;
• Aporte de R$ 1,1 bilhão pelo BB em dezembro de 2019;
• Contribuição do BB retroativa a janeiro de 2019;
• Contribuição dos associados apenas a partir de dezembro de 2019;
• Retirada do valor mínimo de contribuição por dependente (piso).

Principais avanços na Proposta para a Cassi

Rita Serrano 
foi reeleita 
representante 
d o s 
e m p r e g a d o s 
no Conselho de 
Administração 
da Caixa 
E c o n ô m i c a 
Federal com 
26.731 votos, 
o b t e n d o 
81,76% do 
total de votos válidos. A conselheira 
agradeceu a todos que apoiaram sua 
candidatura.

“Juntos fizemos essa campanha, juntos 
vencemos e juntos seguiremos frente 
aos desafios, por uma Caixa pública 
e pelos direitos de seus empregados”, 
resumiu Rita após a divulgação do 
resultado da eleição do CA.
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COE cobra respeito à CCT 
e manutenção de empregos

“Estamos 
acompanhando 

a reestruturação 
para garantir  a 

realocação” 

Senado aprova 
o texto da 
PEC Paralela

Assembleia dia 28/11 
escolhe delegado para 
a Plenária da Fetec

Bancári@, mostre sua cara!
Participe do 3º Censo da Diversidade
Acesse o questionário no endereço https://diversidade.febraban.org.br/

O Plenário do Senado aprovou no dia 
20 de novembro o texto da PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) Paralela, 
estabelecendo regras para a aposentadoria 
dos servidores públicos dos estados, 
municípios, do Distrito Federal e, também, as 
formas de cálculo dos benefícios para todos 
os trabalhadores, inclusive quem ainda não 
é segurado do INSS (Instituto Nacional de 
Seguridade Social).

Em relação aos servidores, a PEC determina 
esses entes federados podem, por meio de lei 
ordinária, adotar integralmente as mesmas 
regras que valem para os servidores federais. 
Municípios que não aprovarem suas próprias 
regras serão automaticamente incluídos ao 
novo regime previdenciário, mas desde que 
seus estados tenham também adotado as 
mesmas regras da União.

Pelo texto aprovado pelos senadores, que 
agora seguirá para tramitação na Câmara dos 
Deputados, o cálculo dos benefícios será feito 
pela média de 80% das maiores contribuições, 
como é atualmente. No entanto, haverá uma 
transição de cinco anos para chegar ao cálculo 
de 100% da média. Subiria para 90% em 2022 
e para 100% a partir de 2025.

A Diretoria do Sindicato de Apucarana 
realizará Assembleia no dia 28 de 
novembro, a partir das 18h00, na Sede 
Administrativa, para escolher o delegado 
que vai representar a entidade na Plenária 
Anual da FETEC-CUT/PR (Federação 
Estadual dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crédito do Paraná). 

PREVIDÊNCIA

A Regional Vida Bancária foi 
representada na reunião com o 

Bradesco por Valdecir Cenali e Aelton 
Alves Pereira (no fundo)
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Em reunião realizada no dia 
25 de novembro, em Osasco, 
integrantes da COE (Comissão 

de Organização dos 
Empregados) cobraram 
dos representantes do 
Bradesco  respeito à CCT 
(Convenção Coletiva de 
Trabalho) 2018/2020 em 
relação à MP (Medida 
Provisória) 905, que 
estabelece o aumento 
da jornada dos bancários 
para 44 horas semanais 
e autoriza a abertura das 
agências aos sábados.

Foi reivindicada também a 
manutenção dos empregos no processo 
de reestruturação a ser iniciado em 
dezembro, com o fechamento de 150 
agências. Segundo o banco os números 
não são precisos, mas em 2020 outras 300 
unidades encerrarão suas atividades no 
País, dentro de um processo de “ajustes” 
da rede, em especial a sobreposição de 
agências. Os negociadores do banco 
disseram que os funcionários serão 
realocados.

Segundo Valdecir Cenali, diretor do 

Sindicato de Londrina e representante do 
Vida Bancária na COE, o Bradesco afirmou 
que não vai abrir as agências aos sábados 

para prestar orientação 
financeira e negociação das 
dívidas dos clientes, como 
orienta a Febraban, mas 
poderá estender a jornada 
nos dias de semana, devendo 
pagar as horas extras. 
“Estamos acompanhando a 
reestruturação para garantir 
que a realocação do pessoal 
realmente seja feita para 
preservar os postos de 
trabalho nas agências que 

fecharão as portas para evitar uma onda 
de demissões em massa”, ressalta.

Valdecir conta que de acordo com os 
representantes do Bradesco, será criado 
um novo cargo, de gerente especialista em 
investimentos, com o objetivo de conter 
a perda de investidores e competir neste 
segmento do mercado com as “fintechs” e 
os bancos digitais. 

“Eles disseram que já estão sendo 
treinados funcionários para essa função até 
que sejam feitas as contratações de pessoas 
especializadas em finanças”, relata.
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Participe desta Campanha de solidariedade!
O Sindicato de Londrina está convidando 

bancários e bancárias a participar da 
Campanha Natal Sem Fome 2019, doando 
alimentos não perecíveis a famílias carentes e 
que precisam de auxílio para ter algo a mais na 
mesa nas festas de final de ano. Basta deixar 
sua doação na agência para ser recolhida até 
o dia 20 de dezembro. 

Serão beneficiadas as famílias atendidas 

pela Pastoral dos Vicentinos da Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem, que 
moram nos Jardins Bandeirantes e União 
da Vitória.

No ano passado, a Campanha arrecadou 
cerca de 1.100 quilos em doações, que 
foram entregues a estes dois bairros e 
também aos moradores da comunidade 
Flores do Campo.

Ato divulga luta pelo fim 
da violência contra a mulher

LONDRINA
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UNI Global defende 
ratificação da 
Covenção 190 da OIT  

A UNI Global Union, Sindicato Mundial 
da Classe Trabalhadora, está lançando uma 
mobilização para pressionar a ratificação 
da Convenção 190 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), instrumento 
que define ações de combate à violência e 
assédio no mundo do trabalho. A Convenção 
190 foi assinada em junho de 2019, durante a 
Conferência da OIT, mas para entrar em vigor 
precisa ser ratificada pelos países membros.

Neste sentido, a UNI está agindo em 
conjunto com outras Federações sindicais 
globais (Industriall, UITA, IFJ, IDWF e PSI) 
para que todos os Sindicatos filiados realizem 
atividades com o objetivo de pressionar os 
governantes a adotar as determinações desta 
Convenção.

Enquanto isso não acontece, a OIT orienta 
as entidades sindicais a tentar implementá-la 
nos Acordos Coletivos e Acordos Globais para 
pressionar maior proteção aos trabalhadores 
e trabalhadoras no que diz respeito ao assédio 
moral e outras práticas de violência. 

Dirigentes do Sindicato de Londrina 
realizaram Ato Público no Calçadão, 
dia 25 de novembro, para divulgar 

a campanha #UniSororidad Mulheres do 
Brasil, Argentina e Uruguai 
Junt@s no combate à violência. 
Na ocasião, foi distribuído para 
a população material com dados 
sobre esta luta e incentivando 
a denúncia de agressões pelo 
telefone 180, como forma de 
acabar com a impunidade em 
relação aos crimes de violência 
doméstica.

O dia 25 de Novembro é o Dia Internacional 
de Combate à Violência contra as Mulheres, 

uma das datas que compõem a programação 
dos 21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra a Mulher, iniciada no Brasil no dia 20 
de Novembro – Dia da Consciência Negra, e 

que se estenderá até o dia 10 de 
Dezembro, Dia Internacional dos 
Direitos Humanos.

A diretora do Sindicato de 
Londrina e secretária da Mulher 
Trabalhadora da CUT Paraná, 
Eunice Miyamoto, lembra que no 
dia 6 de Dezembro - Dia Mundial 
do Laço Branco: Homens pelo fim 

da violência contra a mulher, serão realizadas 
novas atividades para impulsionar esta 
campanha.

“Os números de crimes praticados contra 
as mulheres são estarrecedores. Para mudar 
esse tenebroso cenário temos que buscar 
a conscientização num trabalho contínuo, 
envolvendo a sociedade e os governantes 
para que desenvolvam ações efetivas no 
combate a qualquer tipo de violência contra 
a mulher”, defende.

Segundo Eunice, para impulsionar esta 
campanha, todo dia 25 de cada mês será 
publicada nos perfis das entidades no 
Twitter a hashtag #UniSororidad, com 
mensagens incentivando a superação desse 
grave problema mundial.

“Os números 
de crimes 

praticados contra 
as mulheres são 
estarrecedores”


