
CENTRAIS MOBILIZAM TRABALHADORES
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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D NC R Fique atento ao prazo para 
usufruir sua Folga Assiduidade

Mobilização denuncia a 
farsa do "rombo" e amplia 

pressão sobre os deputados 

Atividade do Sindicato de Arapoti  denuncia o ataque do 
governo Temer à aposentadoria dos trabalhadores

PELO DIREITO DE SE APOSENTAR

O prazo para usufruir da Folga 
Assiduidade se encerrará no dia 31 
de agosto de 2018, por isso, quem 
ainda não fez o uso deste direito 
precisa se organizar e agendar o dia 
em que pretende tirar para descansar 
ou resolver pendências familiares. 
Esta é uma conquista da mobilização 
da categoria na Campanha Nacional 
2013 e consta na cláusula 24ª da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho).
Tem direito a um dia de ausência 
remunerada o bancário ou bancária 

que não teve nenhuma falta 
injustificada entre 1º/09/2016 e 
31/08/2017, bastando apenas ter, 
no mínimo 12 meses de vínculo 
empregatício com o banco. Folga 
Assiduidade não tem caráter 
cumulativo, por isso, se não for 
usufruída até a data limite não tem 
como aproveitar e também não pode 
ser utilizada para compensar falta no 
serviço. Ela deve ser programada em 
conjunto com o gestor da agência e 
usufruído em dia útil.

As Centrais Sindicais convocaram as entidades filiadas a 
realizar atividades em todo o País no último dia 19 de 
fevereiro para impedir a aprovação da PEC (Proposta 

de Emenda Constitucional) 287/2017, que muda as regras da 
Previdência.  Com o mote “QueroMeAposentar” os protestos 
levaram milhares de trabalhadores e trabalhadoras às ruas 
para denunciar esse ataque promovido pelo governo Michel 
Temer (PMDB) com a intenção de atender aos interesses dos 
bancos e empresas que financiaram a derrubada de Dilma 
Rousseff da Presidência da República.
Em Cornélio Procópio, dirigentes do Sindicato percorreram 
as agências para distribuir material com informações que 
derrubam o discurso de Temer de que a reforma é necessária 
para cobrir o rombo da Previdência. O Sindicato de Arapoti 
realizou atrividades na agência local da Caixa e da unidade 
em Ibaiti. “Os números são claros e a investigação feita 
pelo Senado demonstra que o sistema é superavitário, ao 
contrário do que diz o governo. O que precisa mesmo é 
cortar as isenções feitas a grandes grupos e cobrar as dívidas 
que as empresas têm com a Previdência”, ressalta Elizeu 
Marcos Galvão, presidente do Sindicato de Cornélio Procópio.
Elizeu afirma que só com o Programa de Regularização 
Tributária lançado pelo governo no ano passado foram 
perdoados R$ 51 bilhões de dívidas das empresas com 
a União, fora R$ 12,6 bilhões referentes às dívidas dos 
estados e municípios e outros R$ 7,6 bilhões para o setor do 
agronegócio. "Todos estes recursos seriam suficientes para 

reforçar o caixa da Previdência e pagar benefícios por muitos 
anos àqueles que mais precisam", avalia.
Para Carlos Roberto de Freitas, presidente do Sindicato 
de Arapoti, as pressões contra os deputados tem que ser 
ampliada para impedir a aprovação da PEC 287 na Câmara, 
porque Temer está fazendo de tudo para que isso ocorra e a 
qualquer momento aplicar esse golpe na Classe Trabalhadora. 
“Estamos em alerta e orientamos a categoria bancária a enviar 
mensagens nas Redes Sociais aos representantes do Paraná 
no Congresso Nacional avisando que quem votar contra os 
trabalhadores não será reeleito”, acrescenta.
A votação da reforma estava prevista para ocorrer no dia 
19/02, mas foi adiada porque o governo não tem votos 
suficientes para isso. Além disso, enquanto estiver em 
vigor a intervenção federal no Rio de Janeiro a Câmara dos 
Deputados e o Senado não poderão votar nenhuma alteração 
na Constituição.



D NC RSANTANDER

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.



Carnaval deste ano destaca corrupção
e ataques a direitos dos trabalhadores

ERA TEMER

Críticas aos retrocessos 
inspiram blocos, foliões 
e escolas de samba
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PEC 300 dificulta ingresso com ações, 
aumenta jornada e reduz Aviso Prévio

A Escola 
Paraíso 
do Tuiuti 
apontou a 
manipulação 
feita pela 
mídia para 
derrubar 
Dilma 
Rousseff

Atenção com 
os triglicerídeos!
Quando se vai ao médico checar como 
está a saúde, geralmente são solicitados 
diversos exames laboratoriais e 
dentre estes está o de triglicérides, ou 
triglicerídeos, que mede a quantidade 
de energia no organismo. Esse 
combustível para os músculos é muito 
importante para o corpo, mas se não for 
utilizado acaba sendo armazenado e se 
transforma em gordura, o que demanda 
preocupação.
Assim como o colesterol, taxas de 
triglicerídeos altas podem gerar 
riscos de problemas cardiovasculares, 
obesidade, esteatose hepática (gordura 
no fígado), pancreatite, diabetes etc.
Para evitar estas doenças é preciso 
adotar uma alimentação equilibrada e 
a realização de atividade física regular, 
porque quando se pratica exercícios 
essa energia acumulada é consumida, 
diminuindo então sua presença no 
sangue.

Como tratar
O exame que apresenta níveis de 
triglicerídeos até 150 mg por 100 ml de 
sangue é considerado normal. Acima de 
200 mg é considerado alto e requer a 
adoção de uma dieta melhor, reduzindo 
o consumo de álcool e praticando 
atividade física. Entre 250 e 300 mg o 
médico pode tratar o problema apenas 
com a mudança do estilo de vida, 
levando em conta o estado clínico do 
paciente. Já os casos que apresentam 
níveis acima de 500 são considerados 
hipertrigliceridermia familiar, que é o 
tipo genético do problema.
Além dos exercícios físicos, para tratar 
os triglicerídeos altos deve-se evitar 
o consumo excessivo de álcool, de 
alimentos ricos em carboidratos, como o 
açúcar, massas, batata, mandioca, etc., e 
os gordurosos, principalmente de origem 
animal, como as carnes, leite integral e 
queijos amarelos.

Os festejos do Carnaval de 2017 no 
Brasil tiveram como principal mote o 
combate à corrupção, a manipulação 

da mídia e os ataques que o governo Michel 
Temer (PMDB) tem feito contra a Classe 
Trabalhadora. De Norte a Sul, foliões, 
blocos e escolas de samba se inspiraram 
nos principais problemas enfrentados pela 
população brasileira nos tempos atuais para 
unir a festa com uma boa dose de críticas.
Com o enredo “Monstro é aquele que não 
sabe amar – os filhos abandonados da pátria 
que os pariu”, a Beija-flor foi a campeão 
do desfile das escolas de samba do Rio de 
Janeiro. Apesar de ter abordado a violência, 
a desigualdade social e a intolerância racial, 
de gênero e religiosa, não conseguiu ir à 
fundo no tema, repetindo o discurso que a 
classe média quer ouvir.
Mas foi a Paraíso do Tuiuti, a segunda 
colocada na Marquês da Sapucaí, que 
levantou as arquibancadas com o enredo 
“Meu Deus, meu Deus, está extinta a 
escravidão?”. Seus integrantes levavam 
carteiras de trabalho rasgadas, numa clara 
denúncia contra da reforma trabalhista 

Michel 
Temer foi 

lembrado no 
desfile como 

"Vampiro 
Temeroso

do governo Temer, que acabou com a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). Como 
não poderia deixar de ser, uma ala trouxe 
paneleiros manipulados pela mídia, vestidos 
com camisas da CBF e montados em patos 
amarelos, lembrando a campanha da Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo) contra o aumento de impostos que foi 
usada para inflamar a população contra o 
governo de Dilma Rousseff.
Em um dos carros a escola do Bairro de São 
Cristóvão, intitulado “Navio neo tumbeiro”, o 
professor de história no Rio de Janeiro, Léo 

Morais, encarnou o vampiro Temeroso, que 
fez surgir das arquibancadas um sonoro 
“Fora Temer”.

Nem bem entrou em vigor a reforma 
trabalhista bancada pelo governo 

Michel Temer (PMDB) e a Classe 
Trabalhadora já tem pela frente uma 
nova batalha. A PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 300/2016, de autoria 
do deputado Mauro Lopes (PMDB-MG), 
determina que o trabalhador só poderá 
ingressar na Justiça para requerer direitos 
– como horas trabalhadas e não pagas 
corretamente – retroativos há dois anos 
após o fim do Contrato de Trabalho. E 
a ação só poderá ser ajuizada em um 
prazo de, no máximo, três meses após a 
demissão.

Pela legislação atual, o trabalhador pode 
ingressar com ação requerendo direitos dos 
últimos cinco anos anteriores à demissão, 
tendo prazo de dois anos para ingressar 
na Justiça. Além disso, essa PEC prevê a 
obrigatoriedade de submeter os valores 
em litígio a uma Comissão de Conciliação, 
colocando em risco a perda do prazo de três 
meses. A matéria também propõe o aumento 
da jornada de trabalho de oito para 10 horas 
e Aviso Prévio de apenas 30 dias. Pela lei 
atual, o Aviso Prévio é proporcional ao tempo 
de trabalho. Cada ano trabalhado acresce 
três dias no Aviso, que é de no mínimo 30 e 
no máximo 90 dias.

Assembleia dia 26/02 
em Cornélio elege 
delegado para o 
5º Congresso da Contraf
O Sindicato de Cornélio Procópio 
vai realizar Assembleia Geral da 
categoria no dia 26 de fevereiro, às 
17h00, na Sede da entidade, para 
eleger o delegado que representará 
os bancários e bancárias da base 
no 5º Congresso da Contraf 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Ramo Financeiro).
Participe!


