
 

interesses privados

Presidenta da Contraf-CUT critica 
desvio do papel das instituições federais
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POLÍTICA DE DESMONTE 
DOS BANCOS PÚBLICOS  
EMPERRA DESENVOLVIMENTO

Crédito do País está concentrado 
nas mãos de apenas quatro bancos
Matéria divulgada pelo jornal O Tempo, 
de Belo Horizonte, revela que os quatro 
maiores conglomerados bancários do País 
(Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal) fecharam o ano 
de 2017 com 78,5% do mercado de crédito e 
76,35% dos depósitos. Dados do Relatório de 
Estabilidade Financeira, do Banco Central, 
mostram que em 2007, as quatro maiores 
instituições financeiras possuíam 54,6% das 

operações de crédito e 59,34% dos depósitos, 
indicando que a concentração bancária era 
muito menor no Brasil há 10 anos.
Estes números surgem num momento em 
que o País passa por uma enorme crise, mas, 
como sempre, o setor financeiro fica imune a 
isso, cobrando pesadas tarifas dos clientes e 
impondo altíssimas taxas de juros ao mesmo 
tempo em que a Selic vem sendo reduzida 
pelo Banco Central.  

Desde que assumiu o comando do País Michel Temer (MDB) vem 
tomando medidas para desviar os bancos públicos de seu papel 
perante a sociedade, impondo reestruturações infindáveis com o 

drástico corte de pessoal e fechamento de agências para precarizar serviços 
e o atendimento à população mais carente. Ao mesmo tempo, as instituições 

federais cortaram suas linhas de crédito e estão praticando taxas de juros 
maiores do que as dos bancos privados, numa inversão de valores que 
deixa claro o objetivo desse governo de abrir o mercado para aqueles que 

financiaram sua ascensão ao poder.
Para Juvandia Moreira, presidenta da Contraf-CUT, essa 
postura prejudica o desenvolvimento do País, porque o papel 
dos bancos públicos é estimular a economia, com linhas de 

crédito a juros baixos para gerar aumento da produção e 
empregos. “Os bancos públicos deveriam ser utilizados 
como reguladores do mercado, reduzindo as taxas a 

níveis aceitáveis. Com taxas justas, as empresas buscaram 
crédito e os bancos públicos ganharam mercado”, recorda.
Na avaliação de Juvandia, essa política precisa ser revista 
para fazer o Brasil superar a crise. “O governo teria que 

baixar as taxas de juros e as tarifas cobradas pelos bancos 
públicos para tentar recuperar a economia. Mas, está fazendo 

o contrário. A Caixa, por exemplo, não é mais o banco com a 
menor tarifa do financiamento imobiliário. Os bancos públicos não 

recebem mais aportes de capital para poder emprestar e ajudar o 
Brasil e se desenvolver. O que estão fazendo é abrir espaço para 
que os bancos privados assumam o mercado. Estão tornando 
os bancos públicos desnecessários”, ressalta a presidenta da 

Contraf-CUT.
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CAMPANHA 2018

COE negocia com banco cláusulas de emprego e saúde

Diretoria do Sindicato de Arapoti definiu a delegação que representará a entidade 
na 20ª Conferência Estadual dos Bancários

ITAÚ

BANCO DO BRASIL

Arapoti elege delegação para 
a 20ª Conferência Estadual

Elizeu Marcos Galvão, presidente do Sindicato de Cornéli Procópio, conduziu a reunião 
na agência do Itaú em Santo Antonio da Platina

Reestruturação segue com abertura 
de agência totalmente terceirizada

Categoria define dias 28 e 29/04, em Curitiba, 
reivindicações e estratégias de luta para 2018
Bancários e bancárias das bases dos 
Sindicatos filiados à Fetec-CUT/PR 
estarão reunidos nos dias 28 e 29 de 
abril, em Curitiba, para participar da 20ª 
Conferência Estadual da categoria, que vai 
aprovar as prioridades de luta do Estado 
para a Campanha Nacional Unificada 
2018. As propostas de reivindicações e 
estratégias para enfrentar os bancos este 
ano serão baseadas na Consulta Nacional 
dos Bancários, realizada pelas entidades 
sindicais junto à categoria.
Neste final de semana também serão 
realizados na capital paranaense os 
Encontros Estaduais dos Funcionários 
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal para levantar as demandas 
específicas. No período de 8 a 10 de 
junho ocorrerá, em São Paulo, a 20ª 

Na rodada de negociação específica, 
agendada para o dia 24 de abril, em 
Brasília, a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) vai reforçar junto à Caixa 
o seu posicionamento contrário à venda 
de parte das Loterias para que o banco 
permaneça 100% público.  Segundo 
dados mais recentes, o setor de Loterias 
arrecadou R$ 3,3 bilhões no primeiro 
trimestre deste ano, 19,2% a mais que no 
mesmo período de 2017 (R$ 2,7 bilhões). 
No ano passado, foram arrecadados R$ 
13,9 bilhões, dos quais R$ 5,2 bilhões foram 
transferidos para programas sociais. Ou 
seja, quase 40% do total beneficiaram as 
áreas de seguridade, educação, esporte, 
cultura, segurança pública e saúde. Entre 
os programas que recebem recursos 
das Loterias Caixa, destacam-se o FIES 
(Programa de Financiamento Estudantil), 
FNC (Fundo Nacional de Cultura), FUPEN 
(Fundo Penitenciário Nacional) e FNS 
(Fundo Nacional de Saúde). Na área 
do esporte são feitos repasses para o 
Ministério do Esporte, Comitê Olímpico 
Brasileiro, Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
clube de futebol e Confederação Brasileira 
de Clubes.

CEE é contra venda 
de parte das Loterias

Comitê Executivo aprova PPR para 
bancárias em Licença-maternidade

A diretoria da Caixa Econômica Federal 
informou aos empregados e empregadas, 
por meio de comunicado interno, no dia 19 
de abril, dados sobre o  Programa Eficiência, 
com o qual pretende reduzir ainda mais 
as despesas operacionais para chegar em 
R$ 2,5 bilhões até 2019. Essa nova medida 
do velho programa de reestruturação que 
está em curso no banco desde que Michel 
Temer (MDB) assumiu o governo do País 
é um desrespeito ao ACT (Acordo Coletivo 
de Trabalho), que prevê diálogo com as 
entidades sindicais sempre que houver 
interesse do banco em promover mudanças 
que afetem direitos e as condições de 
trabalho de seu quadro de pessoal.
Pesa ainda o fato dessa bomba ser lançada 
às vésperas da rodada de negociação entre 
a Caixa e a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados), a ser realizada no dia 24 de 
abril, em Brasília. Segundo Dionísio Reis, 
coordenador da CEE, essa medida arbitrária 
será critica da direção do banco durante 
a reunião, quando também será solicitado 
esclarecimento sobre como a Caixa pretende 
reduzir em R$ 2,5 bilhões as despesas 
operacionais até 2019, pois isto não foi 
informado no comunicado.
De acordo com o comunicado da Caixa, o 
programa será implementado em fases e 
terá duração total de 18 meses. O primeiro 
foco será “eficiência e redução de despesas”. 
Em seguida, “processos e pessoas”. O 
trabalho terá a coordenação da Deore 
(Diretoria de Organização e Estratégia) e 
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Sindicatos do Vida Bancária apoiam 
Chapa 2 nas eleições da Previ

A diretoria do Sindicato de Arapoti se 
reuniu no dia 17 de abril para definir 

os nomes dos 10 delegados e delegadas 
que representarão a entidade na 20ª 
Conferência Estadual dos Bancários, que 
ocorrerá nos dias 28 e 29 em Curitiba. 
“Este ano o calendário da Campanha 
Nacional Unificada está sendo antecipado 
por conta da nova legislação trabalhista. 
Precisamos renovar a CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2018/2019 até o dia 

1º de agosto para não perder os atuais 
direitos”, explica Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.
Carlos lembra que, dentre outros 
retrocessos, a reforma trabalhista imposta 
pelo governo Michel Temer (MDB) acabou 
com a ultratividade das CCTs, que era um 
dispositivo que garantia a manutenção dos 
direitos dos trabalhadores até que fossem 
finalizadas as negociações entre Sindicatos 
e as empresas.

28 e 29/04: 
Conferência Estadual dos Bancários

7 e 8/06: 
Encontro Nacional dos Bancos Privados

7 e 8/06: 34º Conecef (Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa)

7 e 8/06: 29º Congresso Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil

8 a 10/06: 20ª Conferência Nacional
     dos Bancários

CALENDÁRIO DE LUTAS

Conferência Nacional dos Bancários, que 
vai deliberar a Minuta de Reivindicações 
e demais encaminhamentos da Campanha 
Nacional Unificada.

Integrantes da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do 
Itaú se reuniram com representantes 

da diretoria do banco no dia 18 de abril, 
em São Paulo, para discutir questões 
relacionadas ao emprego e à saúde dos 
bancários e bancárias. Um dos pontos 
abordados foi a situação de 80 funcionários 
considerados excedentes em Salvador 
(BA) com o fechamento da Central de 
Atendimento do Citibank. A COE conseguiu 
junto ao banco a criação de um GT (Grupo 
de Trabalho) para estudar questões ligadas 
ao emprego, englobando demissões, 
contratações, realocações e requalificação 
profissional.
Também foram discutidos na reunião os 
avanços verificados no POC (Programa 
de Oportunidade de Carreira), que foi 
aprimorado, possibilitando segmentar 

vagas disponíveis por estado, cidade e 
região.
Antes da negociação desses pontos o 
GT de Saúde se reuniu com o Itaú, que 
aceitou avaliar a proposta sobre o limite 
do desconto das dívidas referentes ao 
adiantamento de salário dos casos de 
afastamento por questão de saúde, com o 
limite em 30% dos salários e em 50% da 
PLR. Esta questão não está fechada, pois 
será submetida à diretoria do banco.
Na discussão a respeito do retorno ao 
trabalho após a alta, o banco não aceitou 
a incorporação no Acordo Aditivo uma 
cláusula de estabilidade no emprego. Os 
dirigentes sindicais consideram este ponto 
fundamental para os bancários e bancárias 
licenciados e também defendem a exclusão 
deles no processo de avaliação enquanto 
estiveram no período de readaptação.

Veja outros detalhes sobre as mudanças nas 
regras do PPR para bancárias do Itaú no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Assim, o pagamento deverá ocorrer de 
forma integral e não mais proporcional, 
corrigindo uma injustiça que estava 
ocorrendo no banco. Esta mudança 
também vai evitar impactos das mulheres 
na sua ascensão profissional na avaliação 
de desempenho em 2018.

O Comitê Executivo do Itaú aprovou 
na semana passada, duas medidas que 
beneficiam funcionárias que estão em 
Licença-maternidade. Com a decisão, as 
bancárias participantes do PPR (Programa 
Próprio de Remuneração) que estiveram 
em Licença-maternidade terão suas 
avaliações de performance realizadas com 
base apenas no período trabalhado, sem 
que sua posição seja contabilizada para a 
curva forçada.

Saiba Mais

Dirigentes do Sindicato de Cornélio Procópio 
se reuniram com bancários e bancárias da 
agência do Itaú em Santo Antonio da Platina 
no dia 19 de abril para discutir questões 
ligadas à Campanha Nacional Unificada 2018 
e demandas específicas do banco que dizem 
respeito à previdência complementar, saúde, 
e ao processo de readequação nas agências.
Elizeu Marcos Galvão, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, afirma 
que na ocasião foi feito um alerta aos 
funcionários e funcionárias a respeito da 
venda casada de produtos, prática que tem 
sido punida pelo banco com a demissão 
por justa causa. “Este é um grave problema 

existente no Itaú, gerado pela cobrança 
excessiva do cumprimento de metas. Como 
a venda casada é proibida no regulamento 
interno do banco, este tipo de procedimento 
foi motivo de 70% dos desligamentos 
ocorridos no ano passado”, ressalta.
Outro assunto tratado na reunião foi o 
consentimento do Itaú de permitir a presença 
de representante do Sindicato no ato das 
homologações. “Orientamos o pessoal a 
entrar em contato conosco em caso de 
demissão para que possamos acompanhar a 
homologação na agência e verificar se todos 
os direitos estão sendo respeitados”, relata 
Elizeu.

Sindicato de Cornélio se reúne com funcionários 
da agência de Santo Antonio da Platina

O governo Michel Temer (MDB) segue em 
frente com o processo de desmonte do 

Banco do Brasil com a intenção de encolher 
sua estrutura e favorecer bancos privados. 
A mais nova tática é a abertura de “lojas de 
atendimento” com funcionários terceirizados 
que fazem serviços de bancários, como 
ocorreu no dia 10 de abril, em São Paulo, com a 
inauguração da unidade sob o conceito “Mais BB 
Padronizado”.
Implantada em parceria com a corretora 
de seguros Barraconi e a Promotiva, que se 
autodefine como “gestão especializada de 

correspondentes bancários”, a unidade oferece a 
comercialização de produtos e está subordinada 
à agência Parque Boturussu, localizada na zona 
leste da capital paulista.
“Em Londrina essa prática já foi adotada há 
algum tempo, com a colocação de pessoal 
terceirizado nas portas das agências para vender 
seguros e fazer empréstimos aos aposentados. 
É uma política que atenta contra a imagem do 
Banco do Brasil e aproveita as mazelas criadas 
pela nova legislação trabalhista elaborada pelo 
governo Temer”, salienta Valdecir Cenali, diretor 
do Sindicato de Londrina.

Diretoria lança 
mais uma fase
do desmonte

CAIXA

Os Sindicatos do Vida Bancária apoiam 
os candidatos da Chapa 2 – Previ para 
os Associados nas eleições para definir 
representantes dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil nas 
Diretorias de Administração e de 
Planejamento, nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e nos Conselhos Consultivos do Plano 
1 e do Plano Previ Futuro da fundação de 
previdência complementar. Estão inscritas 
cinco chapas neste processo e a votação 
ocorrerá até o dia 30 de abril por meio do 
SISBB, para o pessoal da ativa, no site da 
Previ para aposentados e pensionistas, que 
também poderão utilizar os terminais de 

autoatendimento ou o telefone URA 0800.
“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 Dirceu 
Quinelato, diretor  do Sindicato de Londrina.
Dirceu lembra que a Previ também está 
sendo alvo de ataques pelo governo Temer 
(MDB) e que por isso é fundamental que 
os representantes do funcionalismo do BB 
na entidade tenham autonomia e isenção 
para atuar em prol dos interesses dos 
participantes. Vote nos candidatos da Chapa 2  em defesa dos direitos dos associados e da Previ

abrangerá todas as 22 diretorias do banco 
público.
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Comissão do TST que estuda aplicação da 
nova lei tem um mês para apresentar proposta

Torneio do Trabalhador Bancário será 
disputado dia 19/05 em Santa Mariana

Ministros vão decidir sobre 
direitos conquistados antes 
da aprovação da reforma

REFORMA TRABALHISTA

Estudo do 
TST pode 
garantir 
manutenção 
de direitos 
vigentes 
antes de 
entrar em 
vigor a 
reforma

Empresas de saúde 
tramam o fim 
do SUS
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Vem aí o Campeonato 
de Futebol Suíço 2018
A diretoria do Sindicato de Londrina está fazendo 
os preparativos para realizar mais uma edição do 
tradicional campeonato bancário de futebol suíço, 
que este ano está com o calendário atrasado em 
função do processo eleitoral da entidade. De acordo 
com Irineu Barrinuevo, diretor do Sindicato, os 
membros da direção eleita tomarão posse no dia 2 de 
maio e só então poderão aprovar o orçamento para 
promover a competição que é muito esperada pela 
categoria.
“Já estamos vendo os custos do aluguel dos campos, 
da arbitragem e demais despesas, mas independente 
disso as equipes interessadas em participar já podem 
entrar em contato conosco para que possamos 
definir a data de início dos jogos, regulamento e 
outras questões”, explica.
Para mais informações ligue para o diretor Irineu no 
telefone (43) 3372-8787.

CORNÉLIO PROCÓPIO

No momento em que completa 30 nos, o 
SUS (Sistema Único de Saúde), reconhecido 
mundialmente por ser um projeto que permite 
o acesso de todas as camadas da população, 
sem discriminação, está sendo ameaçado 
por empresas privadas. Em evento realizado 
no início de abril, em São Paulo, a Febraplan 
(Federação Brasileira de Planos de Saúde) 
apresentou um projeto que prevê a redução 
gradativa dos atendimentos feitos pelo 
SUS para que em 2038 apenas metade da 
população tenha acesso aos serviços gratuitos, 
como é agora.
Com isto, a outra metade dos brasileiros 
seria obrigada a contratar planos privados ou 
pagar exames e consultas particulares quando 
necessitar de atendimento médico. Essa 
estratégia de desconstrução do SUS é mais 
uma frente dos ataques que o governo Michel 
Temer (MDB) vem fazendo contra empresas e 
serviços públicos, iniciada no ano passado com 
a aprovação do congelamento por 20 anos 
do orçamento da União, governos estaduais e 
estatais.

Vampiros mostram suas garras
Para Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, 
o atual governo e empresários têm interesse 
em sufocar o SUS, sucateando o atendimento 
por meio de cortes de recursos e assim forçar 
os brasileiros a comprarem Planos de Saúde. 
“Os vampiros estão mostrando as garras ao 
defender um projeto que trata saúde como 
mercadoria e não como um direito universal 
e gratuito previsto na Constituição Federal de 
1988”, criticou Padilha.
Atualmente, cerca de 70% da população 
é atendida pelo SUS e se existem falhas e 
demora nos procedimentos isto é resultado do 
subfinanciamento do sistema. Esse problema 
vem se agravando ainda mais nos últimos 
anos por conta dos cortes que vêm sendo 
feitos por Temer no setor, da mesma forma 
como tem agido em relação aos bancos e 
empresas públicas, que estão voltados agora 
somente para gerar lucros cada vez mais altos, 
deixando de lado sua responsabilidade social.

No dia 19 de maio o 
Sindicato de Cornélio 

Procópio vai realizar mais 
uma edição do Torneio de 
Futebol Suíço do Trabalhador 
Bancário, em comemoração 
ao Dia da Classe Trabalhadora 
– 1º de Maio. O esperado 
certame será disputado no 
Itapoã Clube de Campo, 
localizado em Santa Mariana.
As inscrições das equipes 
devem ser feitas com os diretores José 
Marcelo Piovan Guimarães (Bolinha) e 
Carlos Alberto Martins pelos telefones 
(43) 3524-2120 ou 99987-5166.
“Este Torneio é aguardado com muita 
expectativa pelos bancários de nossa 

base territorial, porque todos os times 
estão determinados a conquistar o 
troféu de campeão”, afirma Marcelo, 
ressaltando que apesar da rivalidade 
esta atividade esportiva favorece a 
integração da categoria.

O presidente do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), ministro 
Brito Pereira, concedeu um mês 

para que a Comissão formada para analisar 
Súmulas do órgão, com posicionamento 
a respeito de direitos vigentes antes 
da aprovação da Lei 13.467, possam 
ser derrubadas pela nova legislação 
trabalhista. A Comissão de Jurisprudência 
e Precedentes Normativos do TST 
apresentou em novembro do ano passado 
seu posicionamento em torno de 34 temas 
atingidos pela reforma, dentre os quais está 
o período de deslocamento de casa para o 
trabalho e o chamado direito intertemporal, 
que se refere à aplicação dessa lei nos 
contratos de trabalho firmados antes de 11 
de novembro de 2017.
No entendimento do governo as novas 
regras podem ser aplicados para todos 

os trabalhadores, enquanto há um 
entendimento no Tribunal de que elas 
só valem para os novos contratos. 
“Esperamos que esta Comissão do TST 
mantenha os direitos adquiridos dos 
trabalhadores e trabalhadoras para que 
essa reforma não cause mais danos do que 

já está provocando, possibilitando o corte 
de importantes conquistas e a substituição 
dos empregos formais por contratações 
precárias que agora podem ser pelas 
empresas”, aponta Divonzir Lemos 
Carneiro, diretor do Sindicato de Cornélio 
Procópio.


