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Entidades lançam 
campanha em defesa 
do Saúde Caixa

Ao mesmo tempo em que investem pesado em novas tecnologias instituições 
financeiras aumentam de forma escandalosa tarifas cobradas dos clientes

Bancos exterminam 
56 mil vagas em seis anos

Alheios à crise que arrasta o País para 
o fundo do poço, os bancos seguem 
comemorando a obtenção de lucros 

exorbitantes conseguidos por meio de taxas 
de juros altíssimas e, é claro, da exploração de 
clientes e funcionários. Sempre na contramão 
do desenvolvimento, as instituições financeiras 
responderam pelo extermínio de 56 mil postos 
de trabalho entre 2012 e 2018, conforme revela 
levantamento feito pelo Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos).

Só nos últimos três anos foram 
fechados 50 mil vagas de 

empregos na categoria bancária, 
“contribuindo” para o aumento do 

desemprego no Brasil, que está 
com índices registrados há 20 
anos. Ao mesmo tempo, no 
ano passado, Bradesco, Itaú, 

Santander e Banco 
do Brasil – as quatro 
maiores instituições 
com ações listadas 

na Bolsa de Valores – 
somaram R$ 57,63 bilhões 

em lucros. No ano anterior 
esse montante foi de R$ 50,2 

bilhões, mas em 2015 a 
cifra foi maior 

LEIA MAIS

Testemunhas de empresa 
no Paraná são presas 
por mentir em juízoPág. 2 Pág. 3
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MASSACRE AOS EMPREGOS

ainda, ficando em R$ 61,9 bilhões, de acordo com 
estudo da consultoria Economatica.
E ao mesmo tempo em que ampliam a sobrecarga 
de serviços e pressões pelo cumprimento 
de metas para os bancários e bancárias que 
sobrevivem a esse massacre, os bancos faturam 
alto com a rotatividade. Segundo o Dieese, em 
dezembro do ano passado, os dispensados 
ganhavam em média R$ 7.456,00. Já a média 
salarial dos contratados foi de R$ 4.139,00, o 
que representa apenas 56% da remuneração dos 
desligados. 
Como essa ganância não tem fim, este ano já 
foram extintas 2.226 vagas no setor e no primeiro 
trimestre os três maiores bancos privados somaram 
um total de R$ 14,3 bilhões de lucro líquido.
Um dos principais ingredientes da receita do ganho 
fácil, as tarifas cobradas dos clientes subiram, 
em média, 9% no ano passado para uma inflação 
de 2,95%. “Mesmo expulsando a população de 
menor poder aquisitivo das agências, os bancos 
continuam cobrando muito para serviços que 
estão sendo feitos pelos canais eletrônicos a um 
custo bem inferior àqueles prestados de forma 
presencial. Não resta dúvida de que o uso das 
tecnologias só beneficia a eles”, avalia Felipe de 
Albuquerque Pacheco, presidente do Sindicato 
de Londrina, lembrando que isso não é mostrado 
nas propagandas que exaltam as vantagens das 
inovações digitais.



Entidades lançam campanha 
em defesa do Plano de Saúde

Carlos Roberto de Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti, destacou a importância 
da participação de todos  na Campanha 2018 para assegurar os  atuais direitos

CAIXA

José Ubiraci de Oliveira, diretor do Sindicato de Arapoti, responsável pela CCV, com 
a reprentante da Caixa, Sônia Tashima, e o  ex-empregado Luiz Brasileiro Aranda

Intitulada “Saúde Caixa: eu defendo”, 
a campanha em defesa do Plano de 
Saúde dos empregados e empregadas 

da Caixa Econômica Federal foi lançada 
no dia 9 de maio, em Brasília, pela Fenae 
(Federação Nacional das Associações de 
Pessoal), Apcefs, Contraf-CUT, Fenacef, 
Fenag, Advocef, Social Caixa, Aneac e 
integrantes do Conselho de Usuários. 
O objetivo é sensibilizar os usuários e 
usuárias para a importância da política 
de saúde e mobilizar empregados ativos, 
bem como os aposentados, para se 
engajarem na defesa desse modelo.
Além de material gráfico, com 
informações sobre as coberturas do 
Saúde Caixa, os diferenciais em relação 
a planos de mercado e depoimentos 
de usuários a respeito de experiências 
pessoais, também será realizado 
Seminário, Audiência Pública e 
outras atividades. No dia 24 de maio 
empregados e empregadas de todo 
o País estarão sendo mobilizados em 
um Dia Nacional de Luta em Defesa do 
Saúde Caixa.
“Temos que somar forças para combater 
os inúmeros ataques que estão sendo 
feitos contra a Caixa e o Plano de Saúde, 
que fazem parte da estratégia do governo 
Temer de abrir campo para a privatização 
em todos os setores”, ressalta Zoraide 
Sanches, secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana. Zoraide recorda 
que nesse processo o banco já fez 

CCV de Arapoti fecha acordo de bancário aposentado
A CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária) do Sindicato de Arapoti e da 
Caixa Econômica Federal fechou no dia 
11 de maio acordo entre o empregado 
aposentado Luiz Brasileiro Aranda, 
que atuava em Ibaiti, e o banco em 
relação ao Auxílio-alimentação. “Esta 
foi mais uma conciliação fechada com 

êxito pela CCV, demonstrando que 
este é um canal viável, pois possibilita 
aos aposentados da Caixa resolver 
pendências com o Auxílio-alimentação 
de forma rápida, voluntária e sem 
custos”, explica José Ubiraci de 
Oliveira, diretor do Sindicato de 
Arapoti.

alterações em seu Estatuto para reduzir 
o percentual de custeio do Saúde Caixa e 
está tentando convencer a todos de que 

o atual modelo é insustentável, deixando 
de lado os números do balanço que 
contradizem esse discurso.

Reunião em Wenceslau 
Braz mobiliza empregados 
para a Campanha 2018
Dando prosseguimento às atividades 
para envolver bancários e bancárias na 
Campanha Nacional Unificada 2018, o 
Sindicato de Arapoti se reuniu no dia 10 
de maio com o pessoal da agência da 
Caixa Econômica Federal em Wenceslau 
Braz. Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti, 
afirma que foram dados informes a 
respeito das propostas aprovadas na 20ª 
Conferência Estadual dos Bancários e 
sobre questões específicas da Caixa.

Inscrições para 
representantes de base 
e delegados sindicais 
se encerram dia 18/05

LONDRINA

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 
representantes sindicais de base e 
delegados sindicais. Interessados devem 
fazer as inscrições até o dia 18 junto à 
Secretaria do Sindicato. A eleição no BB 
vai definir seis representantes sindicais 
de base que atuarão junto a todas as 
dependências da Região. Serão eleitos 
os dois mais votados em Londrina; dois 
mais votados nos municípios de Cambé, 
Rolândia, Jaguapitã, Porecatu, Alvorada 
do Sul, Bela Vista do Paraíso, Centenário 
do Sul, Florestópolis, Lupionópolis e 
Miraselva; e dois mais votados na região 
dos municípios de Ibiporã, Jataizinho, 
Assaí, Urai, Primeiro de Maio, Santa Cecília 
do Pavão, São Jerônimo da Serra, São 
Sebastião da Amoreira, Sertanópolis, 
Tamarana.
Na Caixa, a votação será realizada em 
todas as unidades em que tiverem 
candidatos e cada eleito representará os 
colegas do seu local de trabalho. 

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Leia mais informações no endereço 
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BB teve lucro de R$ 3 bi 
no primeiro trimestre 
O Banco do Brasil fechou o primeiro 
trimestre de 2018 com lucro líquido de 
R$ 3 bilhões, resultado que representa 
crescimento de 20,3% em comparação 
ao mesmo período do ano passado. De 
acordo com o balanço, o aumento das 
rendas com tarifas, e a redução das 
despesas de provisão de devedores 
duvidosos e das despesas administrativas 
favoreceram a obtenção deste montante. 
Nos últimos 12 meses, o banco reduziu 
1.983 postos de trabalho e encerrou as 
atividades de 270 agências. 
Descomissionamentos - Em Audiência 
realizada no MPT (Ministério Público 
do Trabalho) dia 10 de maio, a Contraf-
CUT reafirmou que o Banco do Brasil 
deve proteger os funcionários no caso 
de reestruturações, principalmente, 
com a manutenção dos salários. Esta 
intermediação do MPT foi solicitada pela 
Contraf-CUT em defesa dos cerca de 700 
caixas que foram descomissionados pelo 
banco em todo o País. Nova audiência 
está agendada para o dia 12 de junho.



SANTANDER PARANÁ

Assembleias do Banesprev 
e da Cabesp aprovam contas

Cerca de 400 
banespianos 
participaram 
das Assembleias 
no dia 28/04, 
em São Paulo

REFORMA TRABALHISTA
Congresso da Anamatra defende regras dos direitos previstas na Constituição Federal
O 19º Congresso Anamatra (Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho), realizado no dia 5 de maio, em 
Belo Horizonte, chegou à conclusão de 
que a Lei nº 13.467/2017, que instituiu a 
reforma trabalhista, não pode ser aplicada 
aos processos ajuizados antes de 11 de 
novembro de 2017. No entendimento 

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Com a participação de cerca de 
400 funcionários da ativa e 
aposentados, foram realizadas 

no dia 28 de abril, em São Paulo, 
Assembleias do Banesprev (fundo de 
previdência complementar) e da Cabesp 
(caixa de assistência) do Santander/
Banespa. Na primeira, os participantes 
aprovaram as contas do exercício de 2017 
com ressalvas devido à falta de aporte do 
Serviço Passado.
Na ocasião foram passados 
esclarecimentos sobre ações contra o 
banco a respeito do Serviço Passado, 
da Reforma Estatutária e discutida a 
intenção do Santander de retirar poderes 
da Assembleia de Participantes. “Não 
podemos aceitar esse golpe do banco, 
que pode resultar na retirada de direitos, 
já que sem os poderes de nosso fórum 
deliberativo o banco poderá fazer o que 
quiser sem consultar os participantes”, 
salienta Dirceu Quinelato, diretor do 
Sindicato de Londrina.

Na Assembleia da Cabesp, foram 
aprovadas as contas de 2017 e a 
previsão orçamentária para 2018 
por meio de votação eletrônica. As 
demonstrações mostraram um déficit 
operacional de R$ 478,697 milhões. 
“Este déficit é resultante da queda 
na rentabilidade das aplicações 
financeiras, que constituem um 
importante patrimônio da Cabesp, bem 

como do envelhecimento dos segurados, 
ao mesmo tempo em que não entram 
novos, porque o plano está fechado há 
mais de 10 anos, comprometendo as 
finanças”, explica Dirceu.
No dia 30 de junho será realizada 
Assembleia Geral Extraordinária, em 
São Paulo, para deliberar a respeito 
de mudanças na forma de custeio da 
Cabesp.

Justiça da Paraíba determina 
reintegração de bancária lesionada

BRADESCO

Uma bancária do Bradesco em de João 
Pessoa (PB) conseguiu reintegração 
ao trabalho no banco no dia 7 de 
maio, por meio de ação julgada pela 
5ª Vara da do TRT (Tribunal Regional 
do Trabalho), da 13ª Região. Ela foi 
demitida quando estava em licença 
para tratamento de saúde, vítima de 
doença ocupacional, e vai receber 
todos os direitos e vantagens inerentes 
ao cargo, bem como o pagamento 
dos salários vencidos, acrescidos dos 
direitos e vantagens a eles vinculados. 

dos magistrados, a reforma deve ser 
aplicada de acordo com o que estabelece 
a Constituição Federal e as convenções, 
bem como tratados internacionais e que 
os juízes do Trabalho, em suas decisões, 
não podem ser tolhidos na sua livre 
convicção motivada.
A Plenária aprovou 103 de um total de 

111 encaminhadas pelas comissões. O 
evento tem cunho deliberativo e vincula a 
atuação política Anamatra, que reúne mais 
de 90% dos juízes trabalhistas em todo o 
Brasil.
Justiça gratuita - A ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade), que questiona 
no Supremo Tribunal Federal o fim da 

gratuidade da Justiça do Trabalho, 
previsto na reforma trabalhista, teve sua 
tramitação adiada na sessão do dia 10 
de maio porque o ministro Luiz Fux pediu 
vistas do processo para estudar melhor a 
questão.

Juiz manda prender 
testemunhas 
de empresa que 
mentem em audiência
Depois de saber que a preposta e 
testemunhas de uma empresa mentiram 
durante audiência, o juiz Mario Augusto 
Malek, acionou a Polícia Federal de 
Campo Largo, na região metropolitana 
de Curitiba, para efetuar suas prisões. 
Conforme divulgou o jornal Tribuna do 
Paraná, o juiz descobriu o “migué” dado 
pelas testemunhas da empresa ao ver 
uma gravação que havia sido anexada 
aos autos pelos autores, comprovando 
o pagamento dos valores negados 
anteriormente.
Segundo o juiz, as testemunhas vinham 
reiteradamente mentindo em inúmeros 
processos, adotando uma postura 
lamentável. A detenção de quem prestar 
falso testemunho junto à Justiça já 
existia, mas com a reforma trabalhista 
esse tipo de conduta tem sido punida 
com maior rigor, como ocorreu neste 
caso do Paraná.
Elizeu Marcos Galvão, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, afirma 
que essa prática de tentar iludir a Justiça 
não é um “privilégio” dos trabalhadores, 
como costumam taxar os patrões, e 
até mesmo o setor financeiro utiliza 
isso com frequência para escapar de 
condenações por não respeitar direitos 
dos empregados.
De acordo com ele, o Itaú tem até 
um departamento especializado para 
isso, que recentemente lançou o curso 
“E-learning de Testemunhas”. “Esse 
curso tem um vídeo carregado de 
mensagens subliminares repassadas 
em depoimentos de altos executivos, 
nos quais os funcionários são induzidos 
a adotar uma postura perante juízes 
em defesa do banco, como se fossem 
os próprios donos da instituição”, conta 
Elizeu.

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Caso o Bradesco não cumpra essa 
determinação arcará com multa 
diária no valor de R$ 5 mil a favor da 
funcionária.
A ação contra mais esse abuso do 
banco foi proposta pelo Sindicato dos 
Bancários da Paraíba. “Felizmente a 
Justiça reconheceu a irregularidade 
cometida pelo banco ao demitir a 
bancária mesmo sabendo que a ela 
tem problemas de saúde. Não é possível 
aceitar que mesmo com lucros bilionários 
os bancos continuem agindo de forma 

inescrupulosa”, critica Lidiani Torrecilha 
Lopes Pereira, coordenadora do Vida 
Bancária na direção da Fetec-CUT/PR. 



Cerca de 200 pessoas prestigiaram a posse da gestão 
2018/2021 do Sindicato de Apucarana no dia 5/05
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Posse da nova gestão do Sindicato 
reúne bancários e lideranças sindicais

APUCARANA

EXPEDIENTE

Política impiedosa 
de Temer cancela 
aposentadorias 
por invalidez

LONDRINA

Disposto a qualquer custo a fazer a 
redução da participação do Estado 
nas políticas públicas, com o objetivo 
de favorecer grupos privados de todos 
os setores que o levaram ao poder, 
o governo Michel Temer (MDB) está 
jogando de volta ao mercado de trabalho 
segurados e seguradas do INSS (Instituto 
do Seguro Social) que se aposentaram 
por invalidez. Sob o pretexto de que 
existem muitas fraudes no sistema, o 
órgão está convocando pessoas que se 
afastaram por problemas de saúde há 
10, 15 e até 20 anos.
Dulce Silveira, secretária de Saúde do 
Sindicato de Londrina, afirma que muitos 
bancários e bancárias estão passando 
por isso e que mesmo ainda estarem 
sofrendo com problemas que levaram a 
se aposentar estão recebendo alta dos 
peritos do INSS. “Isso é uma calamidade! 
Tem pessoas que não vão conseguir se 
readaptar no trabalho e, por causa da 
idade, não conseguirão se encaixar em 
outro setor. Outros nem poderão ser 
reintegrados, porque a empresa não 
existe mais”, aponta.
Segundo Dulce, essa postura dos peritos 
é muito cruel, pois eles nem mesmo 
levam em conta exames e a condição 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
aposentados, porque a ordem do governo 
é cortar os benefícios. “Precisamos 
mobilizar a sociedade e denunciar 
essa política que está tirando direitos 
da Classe Trabalhadora, até mesmo 
daqueles que sofrem com doenças 
físicas e psicológicas causadas por 
pressões constantes e ritmo de trabalho 
desumano, como é o caso dos bancos, 
com metas cada vez mais altas e o 
assédio moral correndo solto”, avalia.
Diante dessa situação, a secretária de 
Saúde do Sindicato de Londrina diz que 
está sendo feito um levantamento dos 
casos de bancários e bancárias que 
tiveram aposentadorias canceladas 
pelo INSS para que seja apresentada 
denúncia desse ataque do governo Temer 
ao Ministério Público Federal.

Forme sua equipe 
para participar 
do Torneio de Suíço

CORNÉLIO PROCÓPIO

ESPAÇO PARA A SAÚDE

Sábado (19/05) tem Torneio de 
Futebol Suíço do Trabalhador Bancário 

A diretoria do Sindicato de Londrina 
está organizando o tradicional Torneio 
Bancário de Futebol Suíço 2018, por 
isso, as equipes interessadas em 
participar já devem se preparar para 
fazer as inscrições. "Estamos definindo 
o local onde serão disputados os jogos 
e a equipe de arbitragem. Logo após 
abriremos o prazo para inscrições e 
vamos convocar o arbitral para discutir o 
Regulamento", afirma Irineu Barrinuevo, 
diretor do Sindicato de Londrina e 
responsável pelo Torneio Suíço.

José Roberto Brasileiro, novo presidente do Sindicato e 
dirigentes da entidade com lideranças sindicais 

da Contraf, Fetec, e CUT Paraná

Na cerimônia de posse o Sindicato também comemorou 
os 60 anos de atividades

Em torno de 200 pessoas participaram no dia 5 de 
maio da cerimônia de posse dos integrantes da 
gestão 2018/2021 do Sindicato de Apucarana, que 

foram eleitos no dia 22 de fevereiro com 99,2% dos votos 
dos associados e associadas. O evento teve a presença do 
ex-presidente da Contraf-CUT, Roberto von der Osten, do 
presidente da Fetec-CUT/PR, Junior Cesar Dias, do diretor 
da CUT/Paraná, Márcio Mauri Kieller, do deputado federal 
Enio Verri (PT/PR), da coordenadora da Regional Vida 
Bancária, Lidiani Torrecilha Lopes Pereira e de dirigentes 
dos Sindicatos cutistas do Estado.
José Roberto Brasileiro, novo presidente do Sindicato de 
Apucarana, afirma que a meta da nova gestão é ampliar a 
organização da categoria para garantir a manutenção dos 
atuais direitos. 
“A gestão ‘O 
Sindicato está nas 
suas conquistas’ 
vai direcionar 
sua atuação para 
buscar avanços 
nas negociações 
junto aos bancos 
tanto em relação 
à remuneração, 
quanto às 
condições de 
trabalho, saúde 
e segurança 
dos bancários e 
bancárias”, adianta.
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No próximo sábado (19/05), o 
Sindicato de Cornélio Procópio vai 
promover o Torneio de Futebol Suíço 
do Trabalhador Bancário 2018, em 
comemoração ao Dia 1º de Maio, 
Dia da Classe Trabalhadora. A 
competição será realizada no Itapoã 
Clube de Campo, localizado na Rua 
Desembargador Antonio Ferreira da 
Costa, 139, 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 ano, o Torneio do 
Trabalhador do Sindicato de 

Cornélio será disputado no Clube 
Itapoã, em Santa Mariana 


