
 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivo é combater o 
preconceito  e estabelecer 

a igualdade de direitos e 
oportunidades nos bancos
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Campanha da Contraf-CUT 
combate a discriminação
no setor financeiro

Quatro maiores bancos do País 
concentram 78,65% do crédito
O Banco Central informou, por meio do relatório 
de estabilidade financeira, que os quatro maiores 
bancos brasileiros: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal concentravam, em 
junho deste ano, 78,65% de todas as operações 
de crédito executadas por instituições financeiras 
no País. Há 10 anos, em 2007, os quatro maiores 
bancos detinham 54,6% de todas as operações 
de crédito, demonstrando que a concentração 
bancária aumentou consideravelmente neste 
período.

Ainda de acordo com o BC, em agosto deste 
ano, os juros médios das operações de crédito 
com recursos livres (sem contar BNDES, 
crédito rural e imobiliário) atingiram 62,3% ao 
ano para empréstimos a pessoas físicas. 
Algumas modalidades de crédito, como o 
cheque especial e o cartão de crédito rotativo, 
permanecem acima de 300% ao ano. As taxas 
estão entre as mais altas cobradas em todo o 
mundo. Enquanto isso, a taxa oficial de juros do 
país, a Selic, está em 8,25% ao ano.

A Contraf (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) 
lançou no dia 18 de outubro, em São 

Paulo, a Campanha Nacional de Combate 
à Discriminação nos Bancos, cujo objetivo 
é valorizar os bancários e bancárias de 
todos os gêneros, raças e com deficiência. 
Esta campanha foi idealizada pelo CGROS 
(Coletivo de Gênero, Raça, Orientação Sexual 
e Trabalhadores e Trabalhadoras com 
Deficiência), em parceria com a Secretaria de 
Comunicação da Contraf-CUT, e visa destacar 
a importância do debate sobre os valores 
humanos à sociedade como um todo, não 
apenas ao movimento sindical.
Segundo a Contraf-CUT, a marca desta 
campanha foi pensada em valorizar a condição 
humana do indivíduo enquanto cidadão 
inserido num mundo repleto de diversidades. 
”Isto veio em boa hora, pois estamos vivendo 
num momento muito delicado na sociedade, 
em meio a uma luta de classes na qual está 

sendo disseminado o ódio e a violência 
contra as chamadas minorias”, avalia Regiane 
Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina.
Além disso, Regiane acredita que nas 
negociações com os bancos é preciso 
pressionar para que a igualdade de 
oportunidades se dê por inteiro, 
proporcionando não só a inclusão de negros 
e de pessoas com deficiência na categoria 
bancária, mas também a sua ascensão 
profissional, e que a mulher tenha a mesma 
remuneração que o homem quando executar 
as mesmas atividades. “O preconceito de 
cor e de gênero ainda é muito forte no setor 
financeiro e esta campanha é uma forma de 
elevar o debate em torno desse problema. 
O mundo mudou e os bancos precisam 
entender que independente da orientação 
sexual, da cor da pele ou do físico da pessoa 
todos são seres humanos e têm direito de 
serem tratados com respeito e igualdade de 
oportunidades”, defende.
Ainda de acordo com a Contraf-CUT, as 
pessoas com deficiência representam 
um quarto da população brasileira, mas 
mesmo com a existência das cotas para este 
segmento o número de contratados pelos 
bancos está abaixo do que é previsto na 
legislação.
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BRADESCO

GT de Saúde e Condições de Trabalho 
debate Programa de Readaptação

Protestos em todo o País 
forçam CA a adiar
alteração no Estatuto

Leia outros detalhes sobre o INSS Digital e a reunião 
do Conselho da Previdência no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

INSS implanta sistema digital para solicitação de benefícios

Confira outros detalhes sobre as atividades em 
defesa da Caixa e a reunião do CA no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Veja outras informações sobre a reunião 
do GT de Saúde do Itaú no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

CAIXA

Diretores do Sindicato de Londrina 
realizaram a Operação "Demitiu, 

Parou" dia 19/10 na agência do Itaú 
no Jardim Santo Amaro

O Sindicato de Londrina mobilizou clientes, usuários e empregados em defesa 
da Caixa durante atividade realizada dia 18/10

BANCO DO BRASIL

Funcionários podem transferir 
valores dos cartões VA e VR

Integrantes do GT (Grupo de Trabalho) 
de Saúde e Condições de Trabalho do 
Itaú se reuniram no dia 18 de outubro, 
em São Paulo, para debater o Programa 
de Readaptação, que foi instituído pelo 
banco sem a participação do movimento 
sindical. Segundo Kelly Menegon, 
secretária de Saúde do Sindicato de 
Londrina, essa postura do Itaú contraria 
a cláusula 45 da CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho), na qual é assegurada a 
participação do movimento sindical na 
instituição de programas de retorno ao 
trabalho.
“Levando isto em conta, nossos 
representantes no GT entregaram ao 
banco uma proposta de mudança para o 
Programa de Readaptação para garantir 
que todos os bancários e bancárias 
do Itaú tenham proteção da saúde e 
condições de trabalho para exercer 
suas funções”, explica. De acordo com 
Kelly, dentre as propostas apresentadas 
pelo movimento sindical está uma que 
estabelece a avaliação diferenciada para 
quem retorna ao trabalho após passar 

Kelly Menegon 
(no fundo, à 

dir.) participou 
da reunião 

do Conselho 
acompanhada 

do advogado 
Vinicius 

de Araújo Silva

TST nega tentativa do banco de 
cassar liminar das gratificações

ITAÚ

Sindicato promove Operação 
"Demitiu, Parou" em Cambé

Com faixas, manifestação em Cornélio Procópio defendeu 
a manutenção da Caixa 100% Pública no Dia Nacional de Luta

Os Sindicatos de Apucarana, 
Cornélio Procópio e de Londrina 
participaram no dia 18 de outubro 

do Dia Nacional de Luta em Defesa dos 
Participantes da Funcef e pela manutenção 
da Caixa Econômica Federal 100% pública. 
Convocada pela CEE (Comissão Executiva 
dos Empregados), a mobilização, juntamente 
com as Audiências que estão ocorrendo 
no País, surtiu efeitos positivos, forçando 
o CA (Conselho de Administração) a adiar 
a votação de alterações no Estatuto, o 
que poderia liberar a abertura do capital 
acionário do banco.
Nas manifestações, os Sindicatos 
distribuíram material com informações a 
respeito do desmonte da Caixa patrocinado 
pelo governo Michel Temer (PMDB) 
e destacando a importância do banco 
enquanto agente de várias políticas voltadas 
para a população brasileira.
Para Amaury Soares, diretor do Sindicato 
de Londrina, esta mobilização tem que ser 

intensificada porque a alteração no Estatuto 
poderá ser recolocada na pauta da reunião 
do CA no mês de novembro, pois Temer tem 
pressa em transformar a Caixa em S/A, o que 
poderá ocorrer até o final do ano, conforme foi 
divulgado recentemente por um site dirigido ao 
meio empresarial.
Em relação à Funcef, a previdência 

complementar dos empregados e 
empregadas do banco, Amaury diz que 
também é preciso pressionar para que 
a direção da Caixa resolva a questão 
do contencioso trabalhista para não 
inviabilizar a aposentadoria de todos 
no futuro e impedir, também, que seja 
aprovado na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei Completar 268/2016, que 
prevê a substituição dos representantes dos 
participantes na gestão dos fundos de pensão 
por técnicos de empresas privadas.

A defesa dos bancos públicos foi tema 
de Audiência realizada no dia 17 de 
outubro na Assembleia Legislativa do 
Paraná, em Curitiba. Este debate foi uma 
iniciativa do deputado estadual Tadeu 
Veneri (PT), atendendo solicitação feita 
pela Fetec-CUT/PR. O evento destacou 
a importância dos bancos públicos para 
o desenvolvimento do País e apontou os 
riscos que a política de desmonte imposta 
pelo governo Michel Temer (PMDB) para 

Sindicatos 
do Vida 
participaram 
da Audiência 
realizada dia 
17/10 na Alep, 
que debateu 
a defesa dos 
bancos públicos 

Audiência na Alep debate defesa dos bancos públcos
o setor da habitação, municípios e pequenos 
produtores.
“Com a privatização do BB, da Caixa e 
demais bancos públicos as políticas de 
desenvolvimento voltadas para as camadas 
mais pobres da nossa sociedade estarão 
comprometidas, porque o capital privado 
não estará preocupado com questões sociais, 
mas somente com o retorno dos seus 
investimentos”, salienta Carlos Roberto de 
Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti. 

O Sindicato de Londrina promoveu no 
dia 19 de outubro a Operação “Demitiu, 

Parou” na agência do Itaú localizada no 
Jardim Santo Amaro, em Cambé, em 
protesto contra a dispensa, sem justa causa, 
de um bancário que atuava como caixa. 
Segundo Valdemir Bibiano do Prado, diretor 
do Sindicato de Londrina, esta foi a 22ª 
demissão efetuada pelo banco este ano na 
base territorial da entidade.
“Na ânsia de conseguir lucros cada vez mais 
exorbitantes, o Itaú não poupa ninguém 
e nem está preocupado com a qualidade 
do atendimento em suas agências ou 
mesmo com as condições de trabalho dos 
funcionários. O que vale para o banco é 
ganhar mais e mais”, critica Valdemir.

por tratamento. “É fundamental que esta 
pessoa tenha uma avaliação diferente, 
pois sua capacidade de executar as 
atividades será reduzida até que possa 
se readaptar”, argumenta.
Na reunião também foi debatida a 
cláusula 29 da CCT. Os dirigentes 
sindicais reivindicam o parcelamento 
da dívida do funcionário quando estiver 
afastado principalmente pela demora 
verificada no sistema de entrega 
da documentação para o banco. Os 
representantes dos funcionários do 
Itaú no GT aproveitaram a ocasião para 
denunciar a suspensão do pagamento do 
Auxílio Cesta-alimentação, direito este 
que é garantido pela cláusula 15 da CCT, 
quando o INSS indefere o benefício. O 
banco se comprometeu a analisar as 
questões e dar o retorno na reunião 
agendada para o dia 28 de novembro.

Durante reunião realizada no dia 18 de 
outubro, em Londrina, representantes 

do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
apresentaram a integrantes do Conselho 
da Previdência Social o novo sistema para 
gerenciamento de solicitação de benefícios, 
que foi implantado no dia 23.  Segundo o 
órgão, o “INSS Digital” funcionará numa 
parceria com prefeituras e Sindicatos e 
tem por objetivo agilizar a tramitação dos 
processos requerendo aposentadoria.
“Os parceiros ficarão encarregados de 
recolher a documentação, fazer a digitalização 

dos mesmos e encaminhar ao INSS, que 
terá funcionários destacados especialmente 
para encaminhar estes pedidos”, relata Kelly 
Menegon, secretária de Saúde do Sindicato 
de Londrina e integrante do Conselho da 
Previdência, salientando que só não poderão 
ser encaminhados por esse meio os casos de 
aposentadoria por invalidez, porque neste caso é 
preciso que o segurado passe antes pela perícia 
do INSS.
Para viabilizar este projeto, as agências do órgão 
estão sendo remodeladas e vários serviços podem 
ser feitos por meio do site www.meuinss.gov.br, 

Na ânsia de prejudicar ainda mais seu 
corpo de funcionários, o Banco do Brasil 

ingressou, sem sucesso, com uma Correição 
Parcial junto ao TST (Tribunal Superior do 
Trabalho) para tentar cassar o Mandado de 
Segurança conseguido pela Contraf-CUT e 
outras entidades no TRT (Tribunal Regional 
do Trabalho), da 10ª Região, que garantiu o 
pagamento das comissões e gratificações 
recebidas por 10 anos ou mais. Na sentença 
do julgamento da ação Ação Civil Pública 
nº 0000695-06.2017.5.10.0017, o TST 
reconhece a legalidade do recebimento 
pelos funcionários e funcionárias da 
gratificação de função, mantendo o mesmo 
entendimento da segunda instância.
Ivaí Lopes Barroso, diretor do Sindicato 
de Cornélio Procópio e representante do 

Vida Bancária na Comissão de Empresa 
dos funcionários do BB, afirma que esta 
decisão da Justiça do Trabalho vem reparar 
os danos causados pelo banco com a 
reestruturação feita sem um planejamento 
prévio sobre as consequências, prejudicando 
milhares de pessoas. “O resultado disso são 
sucessivas derrotas da diretoria na tentativa 
de fazer valer essa política que sacrificou 
psicologicamente e financeiramente o 
funcionalismo. Estamos acompanhando o 
desfecho desse caso com a expectativa de 
que em breve tudo será resolvido da melhor 
forma possível”, declara. 

O Bradesco atendeu à solicitação feita 
pela Contraf-CUT e concordou que 

os funcionários e funcionárias poderão 
requerer a transferência de valores do VA 
(Vale-alimentação) para o VR (Vale-refeição) 
sem ter necessidade de pedir autorização 
do gestor. Esta decisão foi comunicada pelo 
banco no dia 18 de outubro e todos podem 
transferir os recursos por meio do sistema 
SAP até o dia 10 de cada mês.
Os valores serão creditados no 
antepenúltimo dia do mês. Se a solicitação 
for feita após essa data, o crédito será 
efetuado no antepenúltimo dia do mês 
subsequente. Não é permitido zerar o saldo 

do cartão VA, por isso devem ser deixados 
pelo menos alguns centavos.
Na avalição de Maria Salomé Fujii, 
presidenta do Sindicato de Apucarana, esta 
medida contempla uma antiga demanda 
dos bancários e bancárias que utilizam o 
VR para fazer refeições durante o trabalho 
e também antes de ir estudar, bem como 
para aqueles que utilizam os cartões para 
fazer compras.
“Agora cada um pode administrar os 
valores da forma que melhor lhes convêm, 
não precisando mais pedir autorização 
para o gestor quando isso for necessário”, 
comemora Salomé.

Leia outros detalhes sobre a ação das 
gratificações do Banco do Brasil no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

como, por exemplo, o agendamento de consultas 
e envio de documentos.
De acordo com o INSS, este sistema foi lançado 
na forma de Projeto Piloto em Mossoró. No Norte 
do Paraná já estão em operação os convênios 
feitos com as prefeituras de Assaí, Ibiporã, 
Alvorada do Sul, Sertanópolis, Bela Vista do 
Paraíso e até o final do ano deverão ser fechados 
cerca de 400 convênios.

Durante a reunião do Conselho da 
Previdência, Kelly Menegon aproveitou para 
questionar a não aceitação dos peritos do 
INSS de CATs (Comunicações de Acidente 
de Trabalho) emitidas pelo Sindicato nos 
últimos tempos. “Eles não estão aceitando 
as CATs e apresentam justificativa para isso 
o fato de o Sindicato não ser o empregador. 
Mas no caso de a empresa se recusar 
a emitir a CAT a legislação permite ao 
Sindicato fazer isso e é assim que estamos 
procedendo”, ressalta. 

Sindicato questiona 
conduta de peritos
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Atividade do Sindicato de Londrina foi realizada no 
Calçadão no dia 17/10

LONDRINA

Sindicatos mobilizam população 
para anular reforma trabalhista

Domingo (29/10) tem Costelada no 
CTG para ajudar o Hospital do Câncer

Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
precisa de 1,3 milhão de assinaturas para ser 
apresentado no Congresso Nacional
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Hanseníase  tem 
cura se for tratada 
logo no início
Doença existente 
há milhares 
de anos, a 
hanseníase ainda 
está presente 
nos dias atuais, 
mas pode ser 
tratada e curada 
gratuitamente 
por meio do SUS (Sistema Único de 
Saúde). Se for diagnosticada no começo 
não deixará marcas ou sequela.
Ela é caracterizada por manchas no 
corpo, que deixam a pele amortecida e 
que não têm suor nem causam coceiras. 
Na área afetada também poderá ocorrer 
a perda de pelos. Podem surgir caroços, 
que desaparecem logo, bolhas nos braços 
e nas mãos e feridas na sola dos pés. 
Nos casos mais graves podem afetar os 
nervos dos braços e das pernas, fazendo 
com que a pessoa tenha dificuldade 
de segurar objetos e tropeçar com 
frequência.

Como é o contágio?
A hanseníase pode ser adquirida 
após longo contado com pessoas 
que já são portadoras da doença em 
estágio contagioso e que não fizeram 
tratamento. Ela pode ficar incubada, em 
média, por cinco anos até se manifestar.
De acordo com o Ministério da Saúde, 
90% da população não terá essa doença 
porque o seu corpo já possui defesa 
natural. Apesar disso, todos que tiveram 
contato com quem já teve hanseníase 
devem procurar as unidades básicas de 
saúde para fazer uma avaliação.
Se for diagnosticada no início e tratada 
adequadamente, a hanseníase não 
impede que o portador possa trabalhar e 
viver normalmente até estar totalmente 
curado e sem sequelas.

O Sindicato de Londrina está apoiando 
a realização da 4ª Costelada Fogo 

de Chão, que será realizada no próximo 
domingo (29/10) no CTG (Centro de 
Tradição Gaúcha) Rincão Sulino. Esta 
promoção é conjunta com o CTG e objetiva 
arrecadar recursos a serem destinados 
ao Hospital do Câncer de Londrina, 

O Sindicato de Cornélio Procópio fez a  coleta 
de assinaturas durante atividade realizada em 

Bandeirantes

Dirigentes do Sindicato de Apucarana foram  para a 
rua buscar apoio da população contra o retrocesso

Dirigentes dos Sindicatos do Vida Bancária foram às ruas no último dia 
17 de outubro coletar assinaturas no documento que será transformado 

em Projeto de Lei de Iniciativa Popular para anular a reforma trabalhista. 
O objetivo desta mobilização lançada pela CUT é conseguir 1,3 milhão de 
assinatura para que 
esta iniciativa possa 
ser apresentada ao 
Congresso Nacional, 
da mesma forma 
como se deu com a 
Lei da Ficha Limpa, 
impedindo a retirada 
de importantes 
direitos da Classe 
Trabalhadora.
Em Apucarana, a 
atividade foi feita 
na Praça da Catedral, 
onde o Sindicato 
recolheu apoios da população. O Sindicato de Cornélio Procópio levou o 
abaixo-assinado para a cidade de Bandeirantes, dando prosseguimento a 
esta campanha na base territorial da entidade. A mobilização em Londrina 
contra o retrocesso ocorreu no Calçadão. “Contamos com o apoio da categoria 
nesta campanha e quem ainda não assinou o documento pode comparecer 
ao Sindicato e orientar amigos e familiares a fazer o mesmo, pois temos que 
conseguir pelo menos 1,3 milhão de assinaturas para que seja transformado 
em Projeto de Lei, que é a primeira etapa desta luta”, ressalta Gisa Bisotto, 
Secretária Geral do Sindicato de Londrina.

instituição que presta tratamento a 
milhares de pessoas com essa grave 
doença.
O convite individual custa R$ 35,00 e 
pode ser adquirido junto à Secretaria do 
Sindicato de Londrina ou no Hospital do 
Câncer. Obtenha mais informações pelo 
telefone (43) 3372-8787.


