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D NC R Abertas inscrições para delegados 
sindicais do BB e da Caixa

Nos bancos, nas ruas 
e nas urnas, é hora 

de combater retrocessos

CAMPANHA 2018

Os funcionários e funcionárias 
do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal lotados na 
base territorial de Londrina 
elegerão, entre os dias 21 e 
25 de maio, respectivamente, 
os representantes sindicais 
de base e delegados sindicais 
para atuar junto ao Sindicato. 
Interessados em se candidatar 
devem fazer as inscrições entre os dias 11 
e 18/05 junto à Secretaria do Sindicato. 

Os eleitos tomarão posse no dia 1º de 
junho para o mandato de um ano.

Os representantes de 
base e delegados sindicais 

atuarão junto aos seus 
colegas nos locais de trabalho, 

auxiliando na mobilização para a 
Campanha Nacional Unificada, 
nas demandas específicas e 
fiscalizando o cumprimento dos 

direitos nestes dois bancos públicos 
federais. 

RESISTÊNCIA É PALAVRA 
DE ORDEM DA CATEGORIA

Delegados e delegadas presentes à 20ª 
Conferência Estadual dos Bancários, 
realizada nos dias 28 e 29 de abril, 

em Curitiba, ouviram palestras a respeito da 
conjuntura na qual se dará a Campanha Nacional 
Unificada 2018, bem como os riscos que corre 
a Classe Trabalhadora diante da aplicação da 
reforma trabalhista e outras demandas que estão 
por vir. Para evitar retrocessos, foi apontada a 
necessidade de organizar uma forte mobilização 
da categoria e também a sensibilização de todos 
os eleitores brasileiros e brasileiras na hora 
de ir às urnas eleger presidente da República, 
governadores, senadores, deputados federais e 
estaduais.
Em relação à reforma trabalhista, foi destacada 
como preocupante a possibilidade de os 
bancos promoverem demissões em massa sem 
negociação prévia com o movimento sindical, 
procedimento este que era vedado na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho). Tem ainda o 
parcelamento de férias e o fim da ultratividade 

dos direitos, que é a garantia de manutenção da 
vigência das conquistas até que seja celebrado 
novo acordo com os patrões.
Felipe de Albuquerque Pacheco, presidente 
do Sindicato, afirma que todos os esforços da 
categoria precisam ser somados na Campanha 
deste ano para impedir que a reforma derrube 
estes e outros importantes direitos. “Como a CCT 
atual tem vigência até o dia 31 de agosto, não 
temos nada ao nosso favor que possa assegurar a 
manutenção de direitos após essa data, incluindo 
o Auxílio-alimentação, a Participação nos Lucros 
e diversas outras conquistas que vêm sendo 
renovadas ano a ano”, alerta.
Segundo Felipe, outra alternativa para combater 
ataques aos direitos é eleger nas urnas, no mês 
de outubro, candidatos com propostas alinhadas 
à Classe Trabalhadora e capazes de suspender 
a aplicação da nova legislação trabalhista. “Esse 
governo que aí está e os parlamentares, tanto 
em âmbito federal quanto estadual têm perfil 
conservador e estão lá a serviço de grandes grupos 
empresariais e latifundiários. Precisamos mudar 
isso e com nosso voto restabelecer a democracia, 
elegendo quem realmente vai nos representar sem 
preconceitos, discriminações e com propostas 
capazes de tirar nosso País da crise”, defende.
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Conheça a nova 
composição do Sistema 
Diretivo do Sindicato

GESTÃO 2018/2021

CONSELHO 
FISCAL

Agostinho Marques 
Filho 

Banco do Brasil

Angélica de Paula Vieira 
Bradesco

Robson Vilela 
Caixa

Patrícia de Paula Azinari 
Itaú

Edvaldo Zanutto 
Itaú

Felipe de Albuquerque 
Pacheco 

Presidente - Caixa

Ademir Toshio Ochiro 
Itaú

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIA ADJUNTA

Denielle Ruzza 
Secretária Geral 

Bradesco

Laurito Porto de Lira 
Filho - Secretário
de Finanças - BB

Valdecir Cenali
Secretário de Administração 

Bradesco/HSBC

Marcela Carneiro Testa 
Schauff - Secretária
de Formação - BB

Ana Claudia Moreira 
Ribeiro - Secretária

de Imprensa - Bradesco

Débora Patrícia Neres 
de Melo - Secretária
Jurídica - Santander

Dulcelina Aparecida 
Silveira 

Secretária de Saúde - Itaú

Valdemir Bibiano do 
Prado - Secretário

de Organização - Itaú

Antonio Irineu Barrinuevo 
Bradesco

Benedito Dias da Mota 
Bradesco/HSBC

Carlos Choji Kotinda 
BB

Carlos Porphirio dos 
Santos - BB

Caroline Cordeiro de 
Souza Faqueti - Bradesco

Wanessa Mayara 
Marques Pereira - Itaú

Dirceu Quinelato
Santander

Edson Leandro 
dos Santos - BB

Eunice Tieko Miyamoto 
Itaú

Janete Camilios Cassiolo 
Itaú

João Antonio da Silva 
Neto - Itaú

Josué Rodrigues 
dos Santos - Santander

Leonardo Lucas Rentz 
Santander

Levi Ribeiro
Santander

Lucas Espanhol
Caixa

Nelson Luiz Turetta
Bradesco

Regina Ferreira de Souza 
Bradesco

Renata Cunha Pontes 
Cancian - Bradesco

Sadao Arlindo Takao 
Bradesco

Sérgio Luiz Custódio 
Caixa

Suzana Aranda Martins 
Caixa

Vanessa Cristina Silva 
de Almeida - Santander

Wilson Bueno de Moraes 
Itaú

Integrantes da Chapa 2 “O Sindicato é d@s Bancári@s”, que 
venceu as eleições para definir o Sistema Diretivo da entidade 
para a gestão 2018/2021, tomaram posse no dia 2 de maio 

e já estão atuando em defesa dos interesses da categoria. O 
novo presidente do Sindicato é Felipe de Albuquerque Pacheco, 
empregado da Caixa Econômica Federal em Ibiporã, tem 34 anos 
de idade e assumiu pela primeira vez um cargo de dirigente 
sindical.
Felipe afirma que a meta da nova diretoria é resgatar a 
representatividade do Sindicato dos Bancários de Londrina, que o 
tornou referência de luta nas gestões que tiveram papel importante 
na construção do movimento sindical no âmbito nacional e 
estadual. “Estamos de olho no futuro e contamos com diversos 
bancários e bancárias dispostos a atuar para fortalecer a unidade 
nacional. Precisamos somar forças para enfrentar o atual momento 
em que os bancos públicos estão sob intenso ataque do governo 
e os privados passam por um processo de inúmeras demissões e 
pressões cada vez maiores pelo cumprimento de metas”, aponta.
Para superar esses desafios, a nova gestão do Sindicato 
tem 38 integrantes, com 40% dos cargos ocupados por 
bancárias, ampliando assim o poder para lutar pela igualdade 
de oportunidades nos bancos, o fim do assédio sexual e da 
discriminação de gênero.
“Somos otimistas e com o apoio da categoria em Londrina e 
Região vamos recuperar o tempo perdido, resgatando o espírito de 
combatividade que levou à construção do nosso Sindicato e o seu 
lugar de destaque na organização da categoria bancária”, ressalta 
Felipe de Albuquerque Pacheco.

- Lutar contra a privatização dos bancos públicos e contra a 
abertura do capital da Caixa

- Lutar contra o ataque aos planos de pensão e planos de 
saúde a exemplo da CASSI, PREVI, Funcef e do Saúde Caixa

- Organizar a categoria contra as demissões e rotatividade no 
sistema financeiro

- Mobilizar a sociedade contra as reformas da Previdência e 
trabalhista

- Combater o assédio moral e sexual

- Debater com a categoria as políticas de inclusão e igualdade 
de direitos das mulheres, as questões de raça, gênero e credo

- Aperfeiçoar e facilitar os atendimentos aos serviços de 
saúde e jurídicos do sindicato

PRINCIPAIS DESAFIOS DA NOVA DIRETORIA



3ª Conferência Nacional aprova
reivindicações da Campanha 2018

FINANCIÁRIOS

Categoria tem data 
base em 1º de junho

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br

Portando metralhadoras, os bandidos assaltaram no dia 4/05 a agência Alto 
Higienópolis do Santander em Londrina 

Lucro do primeiro 
trimestre atinge 
R$ 6,4 bilhões

LONDRINA

Nos três primeiros meses deste ano o Itaú 
obteve lucro liquido de R$ 6,4 bilhões, que 
representa um crescimento de 3,9% em 
comparação com o montante apurado no 
mesmo período de 2017. A rentabilidade 
(Retorno sobre o Patrimônio Líquido médio 
anualizado – ROE) ficou em 22,2%, com 
aumento de 0,2 pontos percentuais em 12 
meses.
As receitas com prestação de serviços 
e tarifas cresceu 8,2% em 12 meses, 
totalizando R$ 9,3 bilhões. Já as despesas 
de pessoal subiram 4,9%, chegando a R$ 
5,5 bilhões. Com isso, a cobertura destas 
despesas pelas receitas secundárias do 
Itaú foi de 167,87% no final do primeiro 
trimestre. A holding encerrou o mês de 
março de 2018 com 85.843 empregados 
no País, incluindo os 2.897 oriundos do 
Citibank.

Sábado (12/05) tem Feirão 
da Resistência e da 
Reforma Agrária no MARL

INSEGURANÇA
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ITAÚ

A 3ª Conferência Nacional dos 
Financiários, realizada nos dias 
3 e 4 de maio, em São Paulo, 

definiu Minuta de Reivindicações a ser 
apresentada à Fenacrefi (Federação 
Interestadual das Instituições de 
Crédito, Financiamento e Investimento) 
para discutir a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria, 
que tem data base em 1º de junho. 

Os financiários e financiarias têm 
como prioridade de negociação com 
as empresas a manutenção dos atuais 
direitos para que não sejam prejudicados 
pela nova legislação trabalhista.
O evento também discutiu a organização 
e estratégias de luta para a Campanha 
Nacional 2018, apontando a necessidade 
de organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras para garantir avanços. 
“Precisamos ampliar a participação 
deste segmento do ramo financeiro nas 
mobilizações deste ano para ampliar 

as conquistas e impedir retrocessos”, 
avalia Irineu Barrinuevo, diretor do 
Sindicato. De acordo com Irineu, além 
da sindicalização, os financiários e 
financiarias têm que participar da 
Assembleia para deliberar sobre as 
reivindicações e discutir formas de 
pressionar as empresas a atender aos 
anseios da categoria.

Saiba Mais
Leia outros detalhes sobre a 3ª Conferência Nacional 

dos Financiários no endereço   
www.vidabancaria.com.br

Quadrilha assalta agência 
do Santander em Londrina

Com 32% dos votos, 
chapa 2 vence as 
eleições da Previ

bANCO DO bRASIL

Com 38.154 votos (32,31% dos votos 
válidos), a Chapa 2 – “Previ para os 
Associados” venceu as eleições da Previ, 
fundo de previdência complementar dos 
funcionários e funcionárias do Banco do 
Brasil. A votação ocorreu entre os dias 18 
e 30/04 e teve a participação de 201.509 
associados e associadas. A Chapa 2 teve o 
apoio da Contraf-CUT, dos Sindicatos do 
Vida Bancária e da maioria das entidades 
que representam o funcionalismo do BB.
Os eleitos iniciam mandato de quatro anos a 
partir do dia 1º de junho.
A diretoria do BB também fez a indicação de 
seus representantes para os colegiados da 
Previ, reconduzindo o presidente Gueitiro 
Matsuo Genso ao cargo.

Saiba Mais
Confira outras infornações a respeito das eleições 

da Previ no endereço   
www.vidabancaria.com.br

Quatro homens fortemente 
armados assaltaram no dia 4 de 

maio a agência Alto Higienópolis, do 
Santander em Londrina, causando 
muita tensão aos bancários, 
bancárias clientes e vigilantes. A 
ação ocorreu poucos minutos após 
o encerramento do expediente ao 
público e para entrar no banco 
eles miraram metralhadoras para 
os vigilantes, quebrando com uma 
marreta o vidro que dá acesso à 
parte interna do prédio. Apesar 
disso, os vigilantes conseguiram se 

Artistas de 
Londrina 

e produtores 
agrícolas 
integrantes 
do MST 
(Movimento dos 
Trabalhadores 
Rurais Sem-
Terra) realizarão 
no dia 12 
de maio, no 
Canto MARL 
(Movimento dos 
Artistas de Rua 
de Londrina), 
mais uma edição 
do Feirão da 
Resistência e da 
Reforma Agrária. 
Das 9h00 às 17h00 haverá a comercialização de 
verduras e legumes orgânicos (cultivados sem veneno), 
de produtos feitos pelos artesões locais e realizadas 
rodas de capoeira. Vai ter também barraca de pastel, 
caldo de cana e apresentações artísticas.
O Canto MARL fica na Avenida Duque de Caxias, 3.241, 
quase na esquina com a Avenida Celso Garcia Cid.

abrigar em lugar seguro e acionaram 
a Polícia.
O diretor do Sindicato Dirceu 
Quinelato esteve na agência e solicitou 
a emissão de CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho) para duas 
funcionárias que passaram mal 
durante o ataque da quadrilha. “O 
movimento sindical está certo em 
cobrar dos bancos a colocação de 
vidros blindados e outros dispositivos 
para inibir assaltos, mas infelizmente 
a segurança não é levada a sério por 
eles”, critica.


