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Janeiro Branco
 Mês de alerta 
sobre a importância 
da saúde mental em 
busca do equilíbrio 
do corpo

Aniversário de 159 anos 
é comemorado com luta

A Caixa Econômica completou 
159 anos de fundação no dia 12 
de janeiro e seu aniversário foi 

lembrado por diversas entidades sindicais 
do País no último dia 13 com manifestações 
destacando seu papel perante as 
camadas mais necessitadas da população 
brasileira. Em Apucarana, dirigentes do 
Sindicato distribuíram a edição especial 
do informativo Nossa Luta a clientes e 
usuários da agência Praça Rui Barbosa.

A Diretoria do Sindicato de Londrina 
comemorou o aniversário da Caixa com 
atividade realizada na principal agência do 

banco na cidade. Foi distribuído bolo e o 
informativo Nossa Luta à população e feita 
reunião com empregados e empregadas.

O presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco, falou sobre o processo de 
desmonte que está em curso focando agora 
as áreas mais lucrativas do banco público. 
“O fatiamento da Caixa está ocorrendo 
no momento em que o banco chega a 159 
anos de atuação, com a venda de suas 
áreas mais lucrativas, compreendendo 
cartões, seguros e loterias”, aponta Felipe, 
lembrando que os recursos arrecadados 
com estes setores do banco financiam, 

entre outros projetos, o Programa Minha 
Casa Minha Vida e o Fies.

Para impedir que a privatização da 
Caixa seja concretizada, como pretende 
o governo federal, Felipe afirma que 
é preciso conscientizar não só os 
empregados, mas também a sociedade 
brasileira, que será a maior prejudicada 
com a perda do seu principal banco 
público.

Zoraide Sanches, diretora do Sindicato 
de Apucarana, distribui aos clientes 

material em defesa da Caixa

Zoraide Sanches, diretora do Sindicato 
de Apucarana, distribui aos clientes 

material em defesa da Caixa
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Vote Chapa 1 para o 
Conselho de Usuários

Norma interna sobre 
aposentadoria deixa 
muitas dúvidas

BB faz aporte de 
mais de R$ 1 bilhão 
para a Cassi

Por meio de comunicado interno, o 
Banco do Brasil anunciou aos funcionários 
no início de janeiro que vai aplicar a Emenda 
Constitucional 103, de 11 de novembro de 
2019, que obriga quem se aposentar pelo INSS 
a pedir demissão do banco. O funcionário 
que não solicitar dispensa poderá sofrer 
sanções que pode ser até mesmo a demissão 
por justa causa. O comunicado diz que esse 
procedimento deverá ser feito apenas para 
os funcionários que se aposentarem após 13 
de novembro de 2019, quando entraram em 
vigor as novas regras da Previdência.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina, afirma que essa medida do BB 
deixa muitas questões em aberto, como, 
por exemplo, a situação do funcionário que 
requereu a aposentadoria antes da alteração 
constitucional e só recebeu resposta positiva 
do INSS após 13 de novembro. “Ele será 
punido por não ter pedido demissão? E 
como ficam os casos daqueles que estão 
aguardando o deferimento da aposentadoria 
há meses e podem ter o pedido negado pelo 
INSS”, questiona Laurito.

Para evitar prejuízos e transtornos, ele 
orienta os funcionários do BB em vias de  se 
aposentar a procurar os Sindicatos para sanar 
dúvidas antes de tomar qualquer atitude em 
relação ao pedido de demissão.

O Banco do Brasil fez aportes no dia 
20 de janeiro dos recursos que devia 
à Cassi em decorrência das alterações 
promovidas no Estatuto da caixa de 
assistência dos funcionários, aprovadas 
na Consulta feita ao Corpo de Associados 
entre os dias 18 a 28 de novembro de 
2019. Com as mudanças estatutárias 
foi garantido de imediato mais de R$ 
1 bilhão para a Cassi e, a partir de 
janeiro do próximo ano, mais cerca de 
R$ 550 milhões anuais, na forma de 
contribuições patronais por dependente 
de funcionário ativo, além de mais cerca 
de R$ 150 milhões em cobertura de 
despesas administrativas por parte do 
banco até 2021.

Empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal elegerão 
entre os dias 3 e 7 de fevereiro seus 

representantes no Conselho de Usuários 
do Plano de Saúde. A Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro), a Fenae (Associação 
Nacional das Associações de Pessoal da 
Caixa) e os Sindicatos do Vida Bancária 
indicam voto na Chapa 1 – Movimento pela 
Saúde.

Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti, lembra que o Conselho 
de Usuários é uma importante conquista dos 
empregados do banco e sua atuação busca a 

melhoria no atendimento pelo Plano em todo 
o País, com reuniões constantes. “Orientamos 
o voto na Chapa 1 por saber que seus 
integrantes são pessoas com experiência na 
luta em defesa dos direitos dos trabalhadores 
em suas entidades e que terão o papel de 
fiscalizar a gestão financeira e administrativa 
do Saúde Caixa, fazendo o contraponto com 
os representantes do banco”, argumenta.

Serão eleitos cinco membros titulares e 
cinco suplentes, com mandato de três anos.

Banco diz não para a pauta de 
reivindicações dos empregados

A rodada de negociação permanente 
entre a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) e a Caixa Econômica Federal, 
realizada no dia 15 de janeiro, em Brasília, 
foi marcada por uma sequência de NÃOS 
dos representantes do banco para as 
reivindicações apresentadas. Na pauta 
estão diversas questões que dizem respeito 
à reestruturação, desmonte, direitos e mais 
contratações.

A CEE criticou o fato de a Caixa ter 
apresentado aos superintendentes, no 
dia 2 de dezembro, em Brasília, o modelo 
de reestruturação na rede, sem prévia 
discussão na mesa de negociações 

permanentes, atitude em flagrante desacordo 
com a cláusula 48 do ACT (Acordo Coletivo 
de Trabalho) e entregou à diretoria as 
resoluções aprovadas durante 35º Conecef 
(Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa).

Entre outros pontos discutidos estavam 
o PSI (Processo de Seleção Interna), PCDs 
(pessoas com deficiência), Revalida, Bônus 
Caixa, Saúde Caixa e o fim do convênio 
entre o banco e o INSS.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Dirigentes deixam a vida 
sindical após anos de lutas

Movimento sindical bancário perde 
o companheiro Marcos Neves

Matricule-se nos 
cursos on line do 
Instituto Fenae

• CPA 10
• CPA 20
• CEA
• CA 600
• Bancos Públicos no Brasil
• FBB 200
• Introdução ao Mundo dos Vinhos
• MasterMind: “Desenvolvendo uma 
mente poderosa”
• Inglês Básico
• Cozinha Básica
• Como falar bem em público
• Como fazer cerveja
• Oratória
• Sobremesas para Confeitaria Básica
• Cozinha Criativa
• Espanhol Básico
• Investimento Inteligente
• Escrita Criativa
• FBB150
• Matemática Financeira com o uso da 
HP12C na prática

Se o seu 
projeto para 
o ano de 2020 
é ampliar sua 
q u a l i f i c a ç ã o 
p r o f i s s i o n a l , 
aproveite para 
se matricular nos 
cursos oferecidos 
pelo Instituto Fenae de Responsabilidade 
Social. Na parceria feita entre a Fenae e a 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro),  bancários 
e bancárias filiados aos Sindicatos do Vida 
Bancária  podem estudar na modalidade EaD 
(Ensino à Distância)  gratuitamente.

Na grade do Instituto Fenae tem desde 
os cursos preparatórios para buscar a 
certificação da Anbima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais), como o CPA10 e CPA20, e, também, 
aprimorar hobbies, aprendendo a fazer 
cerveja e sobremesas.

Para se inscrever basta entrar em contato 
com o seu Sindicato e fazer o cadastro no 
sistema do Instituto Fenae. Depois você 
receberá um e-mail para finalizar a matrícula e 
estudar em até dois cursos simultaneamente.  
Importante: a confirmação da matrícula pode  
vir na caixa de span ou na lixeira do seu e-mail.
Não perca essa oportunidade!

CURSOS OFERECIDOS

APUCARANA

A Diretoria do 
Sindicato de 
A p u c a r a n a 

perdeu seis de 
seus integrantes, 
que aderiram aos 
PDVs (Programas 
de Demissões 
V o l u n t á r i a s ) 
abertos pelo Itaú 
e o Bradesco para 
dirigentes sindicais. 
São pessoas que 
dedicaram boa 
parte de suas 
vidas às lutas da 
categoria bancária 
e partem agora 
para novos projetos 
em outras áreas.

José Roberto 
Brasileiro, que 
por duas vezes 
foi presidente da 
entidade, afirma 
que a opção de sair 
foi tomada em função da reforma sindical que 
está sendo feita no País, reduzindo o número 
de sindicalistas liberados e a necessidade de 
dar chance para novos quadros. “Eu já atuava 
no Sindicato há cerca de 30 anos e com as 
mudanças que estão vindo, bem como pelo 
enxugamento que será feito no movimento 
sindical, não tive outra alternativa senão 

Antonio Pereira 
da Silva 

Maria Salomé 
Fujii

José Roberto 
Brasileiro

Pedro Simão 
de Souza

Hermes 
Gonçalves

Carlos Alberto 
Alves

aderir ao PDV sob o risco de não ter as 
condições que o banco está oferecendo 
agora no futuro”, explica.

Além de Brasileiro, também deixaram os 
quadros do Sindicato de Apucarana Antonio 
Pereira da Silva, Pedro Simão de Souza, 
Hermes Gonçalves, Carlos Alberto Alves e 
Maria Salomé Teixeira Fujii.  

NOTA DE FALECIMENTO

O secretário de Assuntos Jurídicos da FETEC-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito do Paraná), Marcos Antonio da Silva Neves, 
faleceu no dia 17/01/2020, em Maceió, vítima de 
afogamento, quando estava em férias com a família.

Marcos ingressou no movimento sindical em 1997, 
como suplente da Diretoria do Sindicato de Londrina, 
depois foi secretário de Finanças, de Formação e de 
Assuntos Jurídicos da entidade.

As Diretorias dos Sindicatos do Vida Bancária se 
unem à família de Marcos neste momento de imensa 
perda de seu ente querido. 
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Filiados dos Sindicatos 
do Vida podem utilizar
Sede da Praia de Leste 

Aproveite o Verão para 
utilizar a piscina do Sindicato

Aposentados fazem 
a festa no Chá da Tarde

O Sindicato de Londrina promoveu no dia 24 de janeiro 
- Dia Nacional do Aposentado,  mais um Chá da Tarde para 
os bancários e bancárias  filiados. Para animar a festa teve 
Bingo, cantado pelo funcionário aposentado do Banco do 
Brasil, Paulo Lima, auxiliado por  Irineu Barrinuevo, com a 
distribuição de vários brindes.

"O Chá da Tarde já é uma tradição e faz parte do calendário 
de atividades do Sindicato e seu objetivo é manter firme o 
elo com os bancários 
e bancárias filiados 
que tiveram e ainda 
têm papel importante 
na organização, bem 
como nas conquistas 
obtidas pela 
categoria", salienta 
o presidente do 
Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.

APUCARANA

LONDRINA

A piscina da Sede 
Campestre do 
Sindicato de 

Apucarana está aberta 
para associados e seus 
dependentes de quarta 
a domingo das 10h00 
às 19h00. Para utilizá-
la é preciso renovar 
a carteirinha junto à 
Secretaria do Sindicato 
e apresentar o Exame 
Médico.

A Sede Campestre 
está localizada na Rua 
da Aviação, nº 2.750 
e também dispõe de 
campo de futebol suíço, salão de festas, parque 
infantil e quiosques com churrasqueiras, 
proporcionando ótimos momentos de lazer 
para bancários e seus familiares.

"Associados e seus dependentes podem 
usufruir da estrutura da Sede Campestre 
neste período de férias no banco e na 

escola, aproveitando os momentos de lazer 
e descanso. Fica bem próximo ao Centro 
da cidade e não tem custo para bancários 
sindicalizados", explica Damião Rodrigues, 
presidente do Sindicato de Apucarana.  

Para obter mais informações ligue para a 
Secretaria do Sindicato (43) 3422-5533.

ASSOCIAÇÃO BANESTADO

A FETEC-CUT/PR (Federação Estadual dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito do 
Paraná) renovou o convênio com a Associação 
Banestado que viabiliza a hospedagem dos 
bancários e bancárias associados aos 10 
Sindicatos filiados às entidades na Colônia de 
Férias de Praia de Leste. A diária na temporada 
2019/2020 custa R$ 137 por pessoa e inclui 
café da manhã, almoço e jantar. Menores na 
faixa etária de 0 a 7 anos estão isentos e de 8 
a 11 anos pagam valor de 50% da alimentação.

Para se hospedar na AB de Praia de Leste é 
preciso entrar em contato com seu Sindicato, 
que enviará a solicitação para a FETEC.

Na confirmação da pré-reserva o associado 
deverá depositar 40% do valor correspondente 
na conta corrente nº 66.926-6, do Banco 
Itaú, agência 4011, e repassar o comprovante 
por e-mail. Ao acusar o recebimento do 
valor, o Setor de Reservas da AB remeterá 
a confirmação para que o associado do 
Sindicato o apresente por ocasião de sua 
entrada na Sede de Praia de Leste. O valor 
residual deverá ser quitado à vista no check-
in. Mais informações disponíveis no site www.
associacaobanestado.com.br.
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