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plenária destaca importância 
da luta para garantir avanços
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CAMPANHA UNIFICADA 2018

Atividade  avaliou conjuntura e os desafios da 
categoria para este ano diante das mudanças 

na legislação trabalhista

previ completa 114 anos de fundação
a previ, entidade responsável 
pela administração da previdência 
complementar dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil completou 
114 anos de existência no dia 16 de abril. É o 
maior fundo de pensão da américa latina 
e responsável pelos planos de benefícios de 
200 mil vidas. É por esta importância que o 
sindicato indica voto e apoia os candidatos 
da chapa 2 - previ para os associados nas 
eleições dos integrantes dos conselhos, a 
ser realizada entre 18 a 30/04. leia mais 
nas páginas centrais.

antonio pereira da silva, economista e diretor 
do sindicato de apucarana, fez uma análise de conjuntura

a plenária 
teve 

participação 
de dirigentes 

atuais do 
sindicato, 

da diretoria 
eleita e de  

bancários da 
base

O Sindicato realizou no dia 14 de abril, no Auditório 
Joaquim Borges Pinto, da Sede Administrativa, 
uma Plenária para organizar a Campanha Nacional 

Unificada 2018, avaliando como se dará a luta da categoria 
diante da habitual intransigência dos bancos. Os debates 
tiveram a participação da advogada trabalhista Roberta 
Baracat De Grande e o diretor do Sindicato de Apucarana e 
economista Antonio Pereira da Silva, além de dirigentes do 
Sindicato.
As questões levantadas na Plenária, bem como os anseios 
da categoria manifestados na Consulta Nacional, que foi 
distribuída para os bancários e bancárias da base territorial 
de Londrina, serão encaminhados à Conferência Estadual, 
a ser realizada nos dias 28 e 29 de abril, em Curitiba. Neste 
evento serão aprovadas as propostas do Paraná para a 
Conferência Nacional.
A advogada Roberta Baracat de Grande abordou as 
principais alterações feitas na CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) pela Lei 13 467, aprovada no ano passado 
pela reforma trabalhista. Segundo ela, a alteração que 
exige mais atenção e urgência é a que trata da Convenção 
Coletiva de Trabalho perder sua validade em 31 de agosto. 
”Na prática, isso significa que se as pressões da categoria 
para que as negociações avancem não resultarem em 
nova CCT até a referida data, os salários e benefícios 
dos bancários terão redução ou supressão imediata. Há 
necessidade de grande mobilização de todos os bancários”, 
ressalta a advogada. 

Roberta também falou sobre outras alterações relevantes nos 
direitos, como, por exemplo, a quitação anual dos direitos 
trabalhistas, a possibilidade de acordo individual sem a 
participação do Sindicato, o que expõe os empregados a aceitarem 
condições desfavoráveis de trabalho.
Antonio Pereira da Silva fez uma análise da conjuntura política e 
econômica na qual se dará a Campanha 2018, apontando também 
a necessidade de retomar a organização da categoria para impedir 
retrocessos nas discussões das reivindicações deste ano com os 
bancos. “O cenário é de dificuldades, mas isto é mais um fator 
para que bancários e bancárias tenham consciência de que os 
resultados da Campanha deste ano serão proporcionalmente 
iguais à nossa capacidade de lutar pelo que almejamos”, avalia.
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CONTRAF-CUT

Sindicato apoia candidatos 
da Chapa 2 nas eleições da Previ

A delegação do Paraná que participou do 5º Congresso da Contraf-CUT com a presidenta da 
entidade, Juvandia Moreira, e o presidente da CUT, Vagner Freitas

Audiência dia 15/05 
discute corte da 
Bolsa-educação dos 
funcionários do HSBC

Veja outras informações a respeito da nova 
diretoria da Contraf-CUT no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

CAIXA

ITAÚ

Paraná tem três representantes 
na Direção Nacional

STJ reduz em mil vezes valor de ação 
pelo superendividamento de clientes

A mudança no Estatuto da Caixa Econômica 
Federal para alterar o modelo de custeio do 
Plano de Saúde dos empregados e empregadas 
já gerou ganhos para o banco, conforme 
demonstra o balanço de 2017. Com o limite 
de 6,5% da folha pagamento para as despesas 
feitas pela Caixa com a política de assistência 
à saúde a provisão de R$ 5,2 bilhões referente 
ao Plano foi revertida e se somou ao resultado 
recorrente de R$ 8,5 bilhões. Dessa forma, 
o banco conseguiu elevar para R$ 12,5 
bilhões o lucro líquido do ano passado, valor 
que representa 202,6% de crescimento 
em comparação com o que foi apurado no 
exercício anterior.
Conforme prevê o ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) vigente até agosto de 2018, 70% 
das despesas assistenciais do Saúde Caixa 
são de responsabilidade da Caixa e 30% dos 
empregados, sendo os demais custos arcados 
100% pela patrocinadora. Com a inclusão 
do teto para gastos da Caixa, à medida que 
as despesas medicas forem aumentando e 
extravasem o limite dos 6,5% da folha, as 
cobranças sobre os usuários vão aumentar.

Novo modelo de custeio 
do Saúde Caixa  
eleva lucro em 2017
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Dirigentes da Fetec-CUT/PR e de 
Sindicatos filiados representaram 

o Paraná durante o 5º Congresso da 
Contraf-CUT, realizado nos dias 6, 7 
e 8 de abril em São Paulo, quando foi 
deliberado o Plano de Lutas da categoria 
bancária e eleita a nova Direção Nacional 
da entidade. O Estado está representado 
na nova Direção da entidade por Roberto 
von der Osten, Elias Henemann Jordão, 
do Sindicato de Curitiba, e Nivalda 
Sguissardi Roy, do Sindicato de Campo 
Mourão.
A nova presidenta da Contraf-CUT é 
Juvandia Moreira, dirigente do Sindicato 
de São Paulo, que assumiu ao cargo no 
dia 15 de abril para a gestão 2018/2022. 

A chapa eleita foi formada de forma 
a ressaltar unidade entre todas as 
correntes do movimento sindical 
bancário.
Para Junior Cesar Dias, presidente 
Fetec-CUT/PR “neste 5º Congresso 
os trabalhadores e trabalhadoras 
mostraram  maturidade  para enfrentar 
o período difícil que estamos passando 
e que continuará durante nossa 
Campanha Nacional, pois se construiu 
uma direção unificada para a próxima 
gestão”.

FALTA DE SEGURANÇA Sempre agraciados por benesses do 
governo federal e do judiciário, os 

bancos continuam vivendo um mar de 
prosperidade. O Itaú é um exemplo disso. 
No dia 10 de abril, em julgamento de 
ação feito pela 4ª Turma do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), o Itaú teve reduzido 
em mil vezes (de R$ 160 milhões para 
R$160 mil) o valor da causa de uma Ação 
Civil Pública proposta pelo Instituto de 
Defesa do Cidadão do Paraná.
O órgão acionou o banco pelo oferecimento 
indiscriminado de produtos aos clientes, 
como, por exemplo, o aumento do limite 
do cheque especial e do cartão de crédito 
e, assim, contribui para situações de 
superendividamento em massa dos 
consumidores. A justificativa dos ministros 
para essa generosidade ao Itaú foi a 
dificuldade em demonstrar que a quantia 
corresponde efetivamente aos danos 
pretendidos na ação.

O órgão de defesa do consumidor 
argumentou que, além de oferecer produtos 
de forma indiscriminada, descontando 
valores dos salários dos consumidores 
de forma “unilateral” e “sem amparo no 
ordenamento jurídico”, a indenização 
requerida representa apenas uma parcela do 
real endividamento dos clientes, estimada 
em R$ 555 bilhões.
Para Marcos Neves, diretor do Sindicato, 
os ministros do STJ deveriam levar em 
conta os altos lucros auferidos pelo 
Itaú, principalmente com a parcela que 
é arrecadada com a cobrança de tarifas 
de produtos e serviços. “Em 2017, o Itaú 
arrecadou 35,8 bilhões de reais só com as 
chamadas receitas secundárias. Todo esse 
dinheiro foi ganho com a exploração dos 
clientes, que pagam muito caro para manter 
suas contas no banco e são obrigados a 
fazer praticamente todas as operações por 
canais digitais”, salienta Marcos.

BRADESCO

Falta de pessoal 
precariza condições de 
trabalho nas agências
Funcionários e funcionárias do Bradesco 

estão sobrecarregados de serviços 
após a incorporação da rede do HSBC e do 
PDVE (Programa de Demissão Voluntária 
Especial), lançado no ano passado pelo 
banco, que reduziu de forma significativa 
o quadro de pessoal.
Segundo Valdecir Cenali, diretor 
do Sindicato e representante do 
Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do 
Bradesco, não tem bancários e bancárias 
suficientes nas agências para atender a 
enorme demanda.
“Estamos cobrando do Bradesco a 
reposição das vagas e a suspensão dos 
cortes, porque as condições de trabalho 
estão insustentáveis, não só pelo grande 
número de clientes para atender, mas, 
também, pelo aumento constante das 
metas a serem atingidas”, argumenta. 
Valdecir afirma que esse problema está 
ocorrendo em todo o País e que já foi 
cobrada do banco solução, mas até agora 
nada foi feito.

O corte da Bolsa-educação pelo Bradesco 
dos funcionários oriundos do HSBC 
será objeto de discussão em audiência 
na Justiça do Trabalho de Curitiba no 
dia 15 de maio. Este direito foi cortado 
pelo Bradesco logo após a aquisição da 
rede do banco inglês no Brasil, sem que 
houvesse qualquer negociação com o 
movimento sindical.
A ação está sendo movida pela Fetec-
CUT/PR, em conjunto com os Sindicatos 
filiados. A Bolsa Educação é uma 
importante conquista dos funcionários 
e funcionárias do HSBC para auxiliar 
nos custeio de cursos de graduação e 
pós-graduação em áreas relacionadas ao 
setor financeiro.

Bancos recebem multas 
de R$ 44 milhões da CCASP

BANCO DO BRASIL

Durante a 115º Reunião da CCASP 
(Comissão Consultiva para Assuntos 

de Segurança Privada), realizada na 
segunda-feira (9/04), em Brasília, bancos 
foram multados em mais de R$ 44 
milhões por irregularidades cometidas 
em relação à segurança no ano de 
2017. Mesmo assim, segundo revelou a 
CCASP, nos primeiros meses de 2018, 
já são R$ 7.616,585 milhões em multas 
aplicadas às instituições financeiras por 
descumprimento à legislação sobre o 
mesmo tema.

As estatísticas mostram que no ano 
passado foram iniciados 5.315 processos 
punitivos contra os bancos. Neste 
início de 2018 já são 1.178 os casos de 
irregularidades verificados. Quanto aos 
processos punitivos julgados, foram 9.480 
em 2017 e 1.801 em 2018.
Representantes da categoria bancária 
na CCASP cobraram durante a reunião 
estudos sobre novas tecnologias 
de segurança bancária a serem 
implementadas nas agências para conter 
essa onda de ataques.

O Sindicato apoia os candidatos da Chapa 2 - 
Previ para os Associados na eleição no fundo 
de previdência complementar dos funcionários 

e funcionárias do Banco do Brasil que definirá os 
novos integrantes nas Diretorias de Planejamento e de 
Administração, nos Conselhos Fiscal e Deliberativo e 
nos respectivos Conselhos Consultivo do Plano 1 e do 
Previ Futuro. A votação ocorrerá no período de 18 a 30 
de abril. Neste processo estão em jogo um patrimônio 
de cerca de R$ 180 bilhões, formado para garantir 
o futuro de 200 mil participantes que recebem ou 
receberão o complemento de aposentadorias e pensões.

Geraldo Fausto dos Santos, diretor da Fetec-CUT/
PR, afirma que os candidatos da Chapa 2 estão 
preparados para enfrentar os ataques que o governo 
tem feito contra os direitos do funcionalismo do BB, 
bem como da Caixa e das demais empresas públicas, 
com vistas a facilitar a privatização e atender aos 
interesses de grupos capitalistas. “A Fetec, a Contraf 
e a maioria dos Sindicatos do País apoiam e indicam 
voto na Chapa 2, pois ela é formada por pessoas com 
experiência na luta e estão capacitadas para atuar 
junto a Previ e trabalhar pelo seu fortalecimento“, 
argumenta.

Vote em Adriana Ferreira (Conselho Fiscal) e 
em Sonia Zaia (Conselho Deliberativo)  nas eleições do Economus

A CEE (Comissão Executiva 
dos Empregados) 

estará reunida no dia 24 
de abril, em Brasília, com 
representantes da diretoria 
da Caixa Econômica Federal 
para discutir as principais 
demandas relacionadas aos 
direitos dos empregados 
e empregadas. Na pauta 
estão debates a respeito do PDE (Programa 
de Desligamento do Empregado), a falta 
de pessoal nas unidades, a verticalização e 
descomissionamento arbitrário, a qualidade 
do atendimento do Saúde Caixa, as baixas 
condições de trabalho, adoecimento e suicídios 
e a busca por uma solução do Contencioso da 
Funcef, o fundo de previdência complementar.
A Caixa anunciou no dia 22 de fevereiro mais 
uma etapa do PDE. Com a justificativa de 
reduzir custos e melhorar o capital financeiro, 
a instituição precariza as condições de trabalho 
de seus empregados, já que pretende desligar 
2.964 pessoas sem se preocupar com a 
reposição dessas vagas. Na avaliação da CEE, 
esse processo de enxugamento do quadro de 
pessoal faz parte de um processo de desmonte 
dos bancos públicos combinado com outras 

CEE retoma negociações com direção do 
banco no dia 24/04 para discutir demandas

medidas que estão sendo 
articuladas para reduzir sua 
atuação, como demonstra 
o ataque feito pelos bancos 
privados ao FGTS.
Descomissionamento - A 
CEE enviou ofício à direção 
da Caixa, em janeiro, para 
cobrar o fim da exigência 
da certificação CPA-20 da 

Anbima (Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais) para 
empregados e empregadas que queiram 
ocupar cargo de gerente de relacionamento. 
Levantamento feito pelos Sindicatos de todo 
o País indicam que milhares de empregados 
e empregadas do banco estão ameaçados 
de descomisionamento sumário, o que 
poderá acarretar em corte da remuneração e 
interrupção na carreira profissional.
Essa medida desrespeita o do ACT (Acordo 
Coletivo de Trabalho), que em sua cláusula 49ª 
estabelece que sejam discutidas previamente 
com as entidades sindicais as alterações na 
vida funcional dos empregados, por meio da 
mesa de negociação permanente.
Contencioso - A Contraf-CUT cobra em 
caráter de urgência a formação de um GT 

(Grupo de Trabalho), entre a Caixa, na condição 
de patrocinadora, e participantes (Contraf-
CUT), para discutir, de forma transparente, 
uma solução para o contencioso judicial, que 
impacta diretamente nos resultados da Funcef. 
O balanço da Funcef do terceiro trimestre de 
2017 mostra que, no cálculo da perda provável, 
ou seja, nas condenações dadas como certas 
e cujo valor deve ser provisionado, o passivo 
trabalhista gerado pela Caixa aumentou R$ 
220 milhões nos nove primeiros meses do 
ano passado e já chega a R$ 2,5 bilhões. Notas 
explicativas dos balanços da Funcef mostram 
que, o montante apurado como contencioso 
possível saltou de R$7,2 milhões para R$12,7 
bilhões, uma alta de 76% no período.
Saúde Caixa - A Contraf-CUT enviou no 
dia 20 março um ofício à Caixa cobrando o 
cumprimento do ACT no que diz respeito ao 
Plano de Assistência à Saúde. O documento 
assegura a assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica, fonoaudiológica, 
fisioterápica, de serviços sociais e medicina 
alternativa reconhecidos pelo Ministério da 
Saúde, aos seus empregados e respectivos 
dependentes. Apesar disso, a CEE e os 
integrantes do Conselho de Usuários não têm 
acesso a informações, dados e documentos, 

cujo teor é comum às partes, e que são 
elementos indispensáveis para consolidar a 
responsabilidade mútua sobre os recursos do 
Saúde Caixa.



tarifas da sanepar subiram 
135,4% na gestão de Beto richa

PARANÁ

Empresa foi usada como 
palanque político para 
eleições deste ano
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Confira outros detalhes sobre o trabalho escravo 
no Brasil no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

atenção para o 
período de vacinação 
contra a gripe

setor do agronegócio mantém liderança 
em casos de trabalho escravo

BRASIL
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Os bancos 
já estão 
divulgando o 
calendário da 
vacinação anual 
para prevenir 
a gripe, tendo 
em vista a proximidade com o Inverno 
e o grande número de pessoas que 
circulam pelas agências. A imunização 
deve ser feita agora, porque a produção 
de anticorpos protetores contra o vírus 
ocorrerá entre duas a três semanas, 
podendo manter a defesa no organismo 
por até 12 meses.
Além da gripe comum, a vacina protege 
contra o tipo H1N1, que se não for tratada 
adequadamente pode levar o paciente 
a óbito. Crianças, idosos, gestantes 
e pessoas com doenças crônicas ou 
imunodeficiências são mais vulneráveis. 
Os sintomas são muito parecidos com os 
da gripe comum e as formas de contágio 
podem ser as mesmas.

como prevenir
O vírus da gripe pode ser transmitido 
da pessoa infectada para a sadia por 
meio de gotículas de saliva, seja pela 
tosse, espirro ou até mesmo pelo contato 
com as mãos ou utilização dos mesmos 
objetos. Por isso evite circular por locais 
com grande concentração de pessoas e, 
principalmente, contato com quem está 
gripado.
É fundamental lavar as mãos com 
sabonete com frequência e usar álcool gel 
para fazer a esterilização. Adotar hábitos 
saudáveis, se alimentar bem e beber 
bastante água também ajudam a manter o 
organismo mais resistente a esse tipo de 
doença.
lembre-se: os bancos são totalmente 
fechados e isso favorece a circulação do 
vírus da gripe, requerendo atenção total 
para não ser infectado.

Dados divulgados recentemente pela 
Detrae (Divisão de Fiscalização 

para Erradicação do Trabalho Escravo) 
revelam que o agronegócio continua 
sendo o setor no qual se registra o maior 
número de trabalhadores submetidos 
a situações análogas à escravidão. No 
último levantamento foram acrescentados 
mais 37 novos empregadores na lista suja 
do trabalho escravo no Brasil, sendo que 
deste, 16 são fazendeiros ou donos de 
madeireiras.

Segundo o Ministério do Trabalho, entre 
2003 e 2014, o agronegócio foi campeão 
absoluto na utilização do trabalho escravo, 
com praticamente 80% dos trabalhadores 
libertados em lavouras, plantação de cana, 
desmatamento e pecuária. Só esta última 
foi responsável por 30% dos casos.
A fiscalização resgatou trabalhadores há 
pouco tempo em fazendas localizadas em 
Rio Branco (AC) e em Presidente Olegário 
(MG), onde foram verificados os maiores 
números de escravidão contemporânea. 

Beto Richa (PSDB) deixou o cargo de 
governador do Paraná no dia 5 de 
abril para concorrer a uma vaga de 

senador nas eleições deste ano. Durante os 
7,3 anos de sua gestão foi entregue meia 
dúzia de obras de maior relevância para 
o Estado, surgiram diversas denúncias 
de corrupção envolvendo seu nome e de 
membros de sua equipe, houve aumento de 
impostos, congelamento dos salários dos 
servidores, o massacre dos grevistas em 
2015 e a elevação dos valores das tarifas de 
água e esgoto.
A Sanepar aumentou em 135,4% as contas 
dos consumidores, enquanto a inflação 
acumulada medida pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 
53,8%. A justificativa para a exorbitante 
elevação das tarifas da empresa foi o 
congelamento determinado durante o 
governo anterior. Segundo divulgou a 
Gazeta do Povo, a direção da empresa 
alegou que os sucessivos aumentos 
foram necessários para recompor a sua 
capacidade de investimentos, que teria sido 
deteriorada durante a gestão de Roberto 

Requião (MDB). Na gestão Richa, a Sanepar 
gastou enorme volume de recursos em 
propaganda e distribuiu polpudos dividendos 
aos acionistas.
Mas não foi só o ex-governador quem 
usou a Sanepar para interesses próprios 
e trampolim político. O presidente da 
companhia, Mounir Chaowiche, também 
deixou o cargo na semana passada para 
concorrer a uma das vagas de deputado 
federal pelo Paraná. Na sua gestão, foram 
muitas as cerimônias e encontros realizados 
em locais luxuosos com a presença de 

diversos funcionários do alto escalão, a um 
custo altíssimo, pago, é claro, pelos cofres 
da empresa.
Segundo denúncias dos Sindicatos dos 
trabalhadores da Sanepar, o presidente 
da empresa vinha utilizando gerentes, 
coordenadores e demais gestores como 
cabos eleitorais desde que assumiu o cargo, 
há três anos.

Mas este tipo de exploração de mão de 
obra, de acordo com a reportagem do 
Brasil de Fato, também está ocorrendo 
em outros setores nos grandes centros, 
como foi constatado em pastelarias e 
lanchonetes no Rio de Janeiro, além de 
construtoras do programa Minha Casa, 
Minha Vida.

Leia outras informações sobre o uso político da 
Sanepar no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais


