
 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Proposta do governo prevê 
exigência de 40 anos de 

contribuição para ter 
benefício integral
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GOVERNO ADIA 
VOTAÇÃO DA PEC 287 

Justiça obriga Temer a retirar 
do ar propaganda enganosa
A juíza Rosimayre 
Gonçalves de Carvalho, 
da 14ª Vara Federal de 
Brasília, acatou a ação 
movida pela Anfip 
(Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil) 
e determinou a suspensão 
da propaganda milionária veiculada pelo governo 
de Michel Temer (PMDB) nos principais veículos 

As estratégias adotadas pelo governo 
Michel Temer (PMDB) para aprovar 
na Câmara dos Deputados antes do 

final do ano a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 287, que altera as regras da 
Previdência Social, não estão surtindo efeito 
e são poucas as chances de conseguir os 
308 votos necessários. Na semana passada, 
as Centrais Sindicais se reuniram com o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), e reivindicaram a retirada de pauta da 
matéria, com votação prevista para o dia 6 
de dezembro.
Isto acabou ocorrendo pelas mãos do 
próprio governo, que no dia 30 de novembro 
recuou depois de ver que não tinha o número 
de deputados suficientes e resolveu adiar a 
apreciação da matéria pelo Plenário daquela 
casa. Após mudanças feitas por Temer no 
texto para diminuir a resistência à reforma 
entre sua base aliada, a PEC 287 estabelece 
como idade mínima 65 anos para homens 
e 62 para as mulheres, além de 15 anos de 
contribuição. O governo propõe que o cálculo 

do benefício seja feito pela média de todos 
os salários e não mais sobre os 80% maiores, 
como é atualmente, Para receber 100% do 
benefício será obrigatório contribuir por 40 
anos.
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato 
de Londrina, avalia que as pressões da 
Classe Trabalhadora estão surtindo efeitos, 
pois essa reforma é polêmica e não pode 
ser votada a toque de caixa, como quer 
o governo, sob a justificativa de que o 
sistema é deficitário. “É preciso aumentar 
a resistência contra a alteração das regras 
da Previdência para barrar a votação da 
reforma e garantir que trabalhadores e 
trabalhadoras possam se aposentar com 
dignidade”, avalia.
Regiane lembra que 
as Centrais Sindicais 
adiaram a Greve 
Nacional, mas 
orienta todos 
a ficarem em 
alerta, cobrar 
voto contrário 
dos deputados a 
essa reforma e sair 
às ruas caso a PEC 
287 volte à pauta de 
votações da Câmara 
nos próximos dias.

de comunicação do País para 
convencer os brasileiros de 
que é necessária a reforma da 
Previdência. Ela reconheceu 
que existe manipulação nas 
propagandas e desinformação 
no sentido de que haverá mais 
recursos para a área social, 
dando a entender que os 

servidores públicos são responsáveis pelo suposto 
“déficit” do sistema previdenciário.
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Sindicato mobiliza 
funcionários em defesa 
do BB e da  Caixa

Fique por dentro de outras informações sobre o Itaú  
no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

APUCARANA

Reunião com 
empregados 
da Caixa em 
Arapongas foi 
realizada no dia 
23/11

CAIXABanco anuncia aumento de 
20% no do Plano de Saúde O Sindicato 

destacou a 
importância 

dos 
funcionários 

do BB em 
Arapongas 

participarem 
da campanha 

em defesa 
dos bancos 

públicos

Lucro do 
terceiro trimestre
foi de R$ 2,17 bilhões

ITAÚ

Dirigentes dos Sindicatos do Vida Bancária participaram  da reunião entre o Coletivo e 
representantes do setor responsável pela área de saúde do Itaú

Leia outros detalhes sobre  o balanço do terceiro 
trimestre da Caixa no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Agência de Centenário do Sul 
é alvo da Operação “Demitiu, Parou”

Integrantes do Coletivo Estadual de Dirigentes 
Sindicais do Itaú participaram de reunião 

no dia 29 de novembro, em Curitiba, com 
representantes do banco para discutir 
demandas levantadas nas bases da Fetec-CUT/
PR. Foram debatidas questões relacionadas 
à saúde dos funcionários e funcionárias e 
os procedimentos internos no banco que 
têm acarretado danos físicos e mentais aos 
bancários e bancárias.
Outro ponto abordado no encontro com o 
banco foi a abertura de CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho), em cumprimento a 
decisão judicial; abertura de CAT pós-assalto; 
procedimentos referentes à antecipação de 

verbas para os lesionados, reabilitação entre 
outros.
O responsável pela área de saúde do Itaú 
no Paraná fez uma explanação sobre vários 
pontos que constam da pauta de reivindicações 
apresentada pelas entidades, mas segundo 
Elizeu Marcos Galvão, presidente do Sindicato 
de Cornélio Procópio, as respostas foram 
insatisfatórias. “Defendemos maior atenção 
do banco em relação a tudo o que diz 
respeito à saúde dos bancários e bancárias, 
principalmente naquilo que está provocando o 
aumento dos casos de adoecimento, bem como 
alternativas para prevenir problemas físicos e 
psicológicos”, ressalta Elizeu.

Coletivo Estadual discute com 
banco demandas da saúde

O Itaú foi alvo no dia 28 de novembro de mais uma 
Operação “Demitiu, Parou”, a segunda promovida em 
uma semana pelo Sindicato dos Bancários de Londrina 
em defesa dos empregos no banco. O protesto ocorreu 
na agência de Centenário do Sul (foto), onde foi 
dispensado um bancário que tinha mais de 30 anos de 
serviços prestados ao banco.
Cesar Caldana, diretor do Sindicato de Londrina, 
afirma que a agência já possui um quadro enxuto e 
inadequado para dar conta da demanda dos serviços, 
o que precariza as condições de trabalho, bem como o 
atendimento a clientes e usuários.
“Não podemos concordar que uma instituição que 
vem obtendo lucros bilionários nestes últimos anos, 
mantenha uma política de desestruturação de agências 

e extinção de postos de trabalho com a única finalidade 
de cortar gastos com a folha de pagamento”, critica.
Entre janeiro e setembro deste ano, o Itaú obteve R$ 
16,8 bilhões de lucro líquido e somente com o que 
arrecadou com receitas secundárias consegue cobrir 
161,6% das despesas com pessoal. 
“Sem dúvida, não existem justificativas para esse 
massacre aos empregos praticado pelo Itaú”, salienta 
Cesar, acrescentando que este ano o banco já dispensou 
24 bancários e bancárias na base territorial de 
Londrina.

O Santander pegou os funcionários e 
funcionárias de surpresa na semana 

passada ao anunciar um aumento de 
20% nas contribuições do Plano de 
Saúde. No início do ano, o banco já havia 
mudado a operadora do Plano sem 
qualquer negociação com o movimento 
sindical, trocando o Bradesco Saúde pela 
Sulamérica, o que acarretou prejuízos 
aos bancários e bancárias com o aumento 
da coparticipação de 20% para 25% em 
consultas, exames simples, terapias e 
atendimentos de emergência e, a partir da 
sexta consulta, esse percentual sobe para 
30%.
Para Agnaldo Gonçalves, diretor do Sindicato 
de Apucarana, esta medida é mais um 
desrespeito praticado pelo banco espanhol 
contra os trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiros, que são responsáveis pela maior 

parte do lucro total do grupo. “Há quatro 
anos o Santander vem impondo mudanças 
no Plano de Saúde sem sequer negociar com 
o movimento sindical e aplicando reajustes 
muito acima da inflação. Isto inviabiliza 
a manutenção do Plano e faz com que 
muitas pessoas deixem de fazer exames 
preventivos para não estourar o orçamento”, 
aponta.
Segundo Agnaldo, o banco também não 
dá transparência na gestão do Plano de 
Saúde e sequer permite que os Sindicatos 
tenham conhecimento do contrato com as 
operadoras ou mesmo possam verificar as 
planilhas de custos que justificam tantos 
aumentos. “Estamos cobrando a suspensão 
desse reajuste e queremos que o Santander 
abra diálogo para negociar a forma como 
é administrada a saúde dos funcionários”, 
garante. 

A Assembleia Geral realizada no dia 25 de 
novembro pelo Sindicato de Apucarana 
definiu a Comissão Eleitoral que vai 
coordenar o processo de escolha da nova 
diretoria, conforme estabelece o Estatuto 
da entidade. A Comissão publicou o Edital 
de convocação da eleição na edição do dia 
28/11 do jornal Tribuna do Norte.
Desta forma, registro das chapas deverá 
ser feito em até 15 dias após a publicação 

do Edital e a votação ocorrerá em 
22/02/2018.
“A próxima gestão se dará na vigência 
da reforma trabalhista, que retirou 
grande parte dos direitos da Classe 
Trabalhadora. A nova fase exigirá mais 
unidade dos trabalhadores e maiores 
desafios dos Sindicatos”, avalia Maria 
Salomé Fujii, presidenta do Sindicato de 
Apucarana.

Assembleia dá início ao processo eleitoral 
do Sindicato de Apucarana

A diretoria do Sindicato de 
Apucarana deu prosseguimento 
à mobilização da categoria 

contra a política de retrocesso do 
governo Michel Temer (PMDB), com a 
realização nos dia 21 e 23 de novembro 
de reuniões com funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal em 
Arapongas. Foram feitas apresentações 
sobre a reforma trabalhista e seus 
reflexos nos direitos, e destacada 
a campanha em defesa dos bancos 
públicos, além de feito repasse de 
informes jurídicos sobre ações que a 
entidade tem requerendo direitos dos 
funcionários destas duas instituições 
financeiras.
Maria Salomé Fujii, presidenta do 
Sindicato de Apucarana, afirma 
que estes debates são necessários 
para que seja fortalecida a luta pela 
manutenção dos bancos públicos e 
os programas por eles desenvolvidos 
junto à sociedade, em especial aqueles 
dirigidos às camadas mais pobres da 

população.
“Alertamos para o que significa o 
distanciamento do BB e da Caixa dos 
papéis por eles desempenhados no 
País, voltados para investimentos na 
produção, geração de empregos e no 
desenvolvimento social, que poderão ser 
abandonados caso Temer leve adiante 
esse projeto de governo que privilegia o 
grande capital”, relata.
Salomé afirma que o objetivo destas 
reuniões é apontar o que está por 
trás das ações encaminhadas por 
Temer. “Essas reformas, assim como o 
congelamento do orçamento público por 
20 anos e a privatização das estatais, 
foram orquestradas por grandes grupos 
capitalistas, que estão ditando a política 
no Brasil para se apoderar do nosso 
patrimônio”, denuncia a presidenta do 
Sindicato de Apucarana, avaliando que a 
categoria não pode assistir calada a esse 
descalabro e precisa se unir ao conjunto 
da Classe Trabalhadora num movimento 
de resistência aos ataques desse governo 
ilegítimo.

A Caixa Econômica Federal fechou o terceiro 
trimestre deste ano com lucro líquido de 
R$ 2,17 bilhões, segundo informou o Banco 
Central, já que o banco ainda não divulgou 
os resultados deste período. Este valor 
representa um crescimento de 117% na 
comparação com o montante apurado entre 
janeiro e setembro de 2016. No ano, a Caixa 
obteve lucro líquido de 6,27 bilhões.
As despesas com pessoal somaram R$ 5,59 
bilhões entre julho e setembro,. Já as demais 
despesas administrativas caíram 13,4% em 
12 meses ficando em R$ 2,58 bilhões, ao 
mesmo tempo em que as receitas com tarifas 
e prestação de serviços somaram R$ 6,3 
bilhões, o que equivale a uma alta de 11,6%. 
Na avaliação de Amaury Soares, diretor do 
Sindicato de Londrina, este resultado reflete 
a dedicação dos empregados e empregadas, 
que mesmo com a sobrecarga de serviços 
conseguiram alavancar o desempenho do 
banco. “Temos que cobrar a manutenção 
da Caixa 100% pública e a reposição das 
vagas dos que saíram por meio do PDVE 
para ampliar ainda mais os resultados, pois 
sabemos que os programas sociais são 
necessários para o desenvolvimento do País 
e justificam sua existência nestes 156 anos de 
atividades”, argumenta.
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Dirigentes 
do Sindicato 
de Londrina 
prestigiaram a 
comemoração 
do aniversário 
da agência 
do BB em 
Jataizinho

FESTA NA BASE

Comissão Bipartite quer ampliar 
a proteção para as vítimas

Agência do Banco do Brasil em Jataizinho 
comemora 35 anos de atividades

Categoria reivindica 
mais direitos nos casos 
de sequestro de bancários
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Bancos enrolam 
na discussão 
sobre o PCMSO
Os representantes da Fenaban na 
da Comissão Bipartite de Saúde do 
Trabalhador pediram mais tempo para 
que os bancos se posicionem a respeito da 
pesquisa que irá avaliar a efetividade do 
PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional). Este prazo a mais foi 
solicitado na reunião realizada no dia 28 
de novembro, em São Paulo, quando foi 
anunciado, também, a rejeição da criação 
de um grupo de trabalho específico para 
discutir a pesquisa sobre os serviços 
médicos dos bancos com o objetivo de 
agilizar este processo.
A proposta do questionário, com 21 
perguntas a respeito dos serviços médicos, 
foi entregue pelos representantes da 
categoria no mês de maio, mas até agora 
a Fenaban não avançou em relação a esta 
consulta.
Durante a reunião também foram 
discutidos os afastamentos de bancários 
e bancárias para tratamento de saúde 
devido ao grande número de adoecimentos 
registrados no setor financeiro. Foi 
definido entre as partes que estes dois 
assuntos (PCMSO e afastamentos) 
serão retomados na próxima rodada 
da Comissão Bipartite de Saúde do 
Trabalhador, a ser realizada em 2018.

A agência do Banco do Brasil do município 
de Jataizinho realizou uma cerimônia 

no dia 29 de novembro para comemorar 
o aniversário de 35 anos de atividades no 
município. Foram convidados a participar 
autoridades locais, clientes e funcionários 
aposentados. O café da manhã foi organizado 
pelo atual gerente da agência, Marcus 
Vinicius Pastorin Costa Rego, com apoio de 
sua equipe. “Prestigiamos o aniversário do 
BB em Jataizinho por saber da importância 
desta unidade como agente de crédito 
para a produção de pequenos agricultores 
e empresários da Região”, comenta Gisa 
Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
de Londrina.

Representantes da Contraf-CUT e da 
Fenaban se reuniram no dia 30 de 

novembro, em São Paulo, para reunião 
da Comissão Bipartite de Segurança 
Bancária, que deu continuidade às 
negociações sobre as alterações dos itens 
do artigo 33 e do 31 da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho), relacionados 
aos direitos dos bancários e bancárias 
vítimas de extorsão mediante sequestro. 
Os bancos já aceitaram promover 
mudanças no texto da cláusula 33-C, 
que passou a dar às vítimas de extorsão 
mediante sequestro a possibilidade de 
realocação para outra agência ou posto 
de atendimento bancário.
A categoria agora está reivindicando 
alterações nos itens A, B e D do artigo 33 
e do 31 da CCT, tendo em vista o impacto 

que a extorsão mediante sequestro gera na 
vida das vítimas desse crime. A Fenaban 
se comprometeu em avaliar as mudanças 

propostas e dar 
retorno na próxima 
reunião, agendada 
para 2018.
Dirigentes 
sindicais também 
reivindicaram 
no âmbito da 
Comissão Bipartite 
a criação de um 
novo modelo 
de segurança, 
prevendo 
instalação de 
equipamentos de 
segurança em 10 
agências em cinco 
bancos de grande 
representatividade. 
A intenção com 

esse projeto piloto é acompanhar e avaliar 
os pontos positivos e negativos do modelo 
a ser utilizado em todo o País.

Vera Marchioni 
é eleita 
conselheira 
fiscal da Cabesp

PF faz operação 
para prender quadrilhas que 
explodiam caixas eletrônicos

Coletivo de Sindicatos de 
Londrina mobiliza população 
contra reforma da Previdência


