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Custo do acordo que levou fim ao movimento será 
jogado nos bolsos dos brasileiros 

Greve dos caminhoneiros 
mostra a quem serve 

o governo Temer

ataque à soberania

Adotando uma política 
exclusivamente voltada 
para atender aos 

grupos que o colocaram no 
poder, o governo Michel Temer 

(MDB) chega agora o fundo 
do poço com a greve nacional 

dos caminhoneiros contra os 
sucessivos aumentos dos combustíveis 

feitos pela Petrobras. Determinado a manter a 
nova política de preços da empresa, que estava 
sob o comando do tucano Pedro Parente, 
Temer apresentou uma proposta aos grevistas 
que não é incapaz de resolver o alto custo 
que se abate sobre o setor, bem como para o 
restante da população devido ao repasse dos 

aumentos para toda a cadeia produtiva e, 
logicamente, quem acaba pagando 

mais caro é o consumidor.
De acordo com dados da FUP 

(Federação Única dos Petroleiros), 
em 2017, mesmo o Brasil tendo 

sido o maior produtor de petróleo da 
América Latina, superando até mesmo o 

México e a Venezuela, o preço da gasolina 
ao consumidor final bateu recordes de 
aumento. Isto ocorreu porque o governo 
privilegia a exportação do petróleo cru ao 

mesmo tempo em que determinou a redução da 
produção das refinarias brasileiras para importar 
gasolina e óleo diesel com valores mais caros. Além 
disso, os preços acompanham o mercado externo, 
diferentemente dos governos anteriores, que 
conseguiam manter a estabilidade no setor.

Felipe de Albuquerque Pacheco, presidente do 
Sindicato de Londrina, afirma que essa mesma 
estratégia de Temer está sendo colocada em prática 
nos bancos públicos federais e nas estatais, como 
a Eletrobras, que teve o leilão de privatização 
cancelado há duas semanas. “Esse governo está 
sucateando as empresas e serviços públicos com 
o objetivo de entregar os setores mais lucrativos 
para grupos privados nacionais e internacionais. A 
situação em que se encontra agora a Petrobras é um 
exemplo disso, bem como as reestruturações que 
estão sendo feitas no Banco do Brasil e na Caixa”, 
aponta.

Para Felipe, essa política entreguista de Temer 
é um atentado à soberania nacional e não vai 
auxiliar em nada para que o País supere a crise, 
pelo contrário. “Adotando esse tipo de ações esse 
governo coloca o Brasil de joelho para os grandes 
grupos capitalistas, escancarando as portas do 
mercado nacional para a especulação financeira em 
setores vitais para a sociedade”, alerta o presidente 
do Sindicato de Londrina.

Assembleias nas bases do Vida votam Minuta de Reivindicações
Os Sindicatos do Vida Bancária realizarão nos dias 
11 e 12/06 Assembleias Gerais da categoria para 
deliberar a respeito das negociações da Campanha 
Nacional Unificada 2018, aprovar a Minuta de 
Reivindicações e definir o índice da Taxa Assistencial 
para este ano. Confira a agenda do seu Sindicato!

Apucarana: 12/06 , às 19h00
Local: sede do Sindicato

Arapoti: 11/06, às 19h30
Local: sede do Sindicato

Cornélio Procópio: 11/06, às 19h00
Local:  sede do Sindicato

Londrina: 12/06, às 18h30
Local: sede do Sindicato
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CaiXa

Defesa dos direitos marca 
negociação com o banco

Atividades no Dia 
Nacional de Luta em 
Defesa do Saúde 
Caixa mobilizaram 
empregados em 
Apucarana e em 
Arapongas

Funcionários da base de Londrina elegem  
representantes do BB e delegados da Caixa

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

A CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária) do Sindicato de Apucarana 
com a Caixa Econômica Federal fechou 
dois acordos de ex-empregados na 
reunião realizada no dia 25 de maio na 
sede da entidade. Eles aceitaram as 
propostas da Caixa referente a direitos do 
Auxílio-alimentação pós-aposentadoria.

CCV de Apucarana 
fecha acordos para 
ex-empregados

banCo Do brasiL

Diretoria foge do 
diálogo para controlar 
gestão da Cassi

A direção do Banco do Brasil vem 
dando as costas para o diálogo com 
a Comissão de Empresa e entidades 
de representação dos funcionários 
e funcionárias em torno do custeio 
da Cassi, na tentativa de controlar os 
diretores eleitos e conselheiros da 
caixa de assistência para reduzir as 
contribuições patronais e mandar a 
conta para os associados. A intenção 
do banco é aumentar as contribuições 
em até 167%, quebrar o princípio da 
solidariedade e passar a cobrar por 
dependente valor proporcional ao salário.

“Essa proposta precisa ser submetida 
a uma consulta aos associados e 
associadas, mas o banco pretende 
passar por cima do Estatuto da Cassi e 
fazer as mudanças que quiser com apoio 
dos eleitos”, denuncia Carlos Roberto 
de Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti.

Sindicato 
de Cornélio 

Procópio realizou 
manifestação 

e reunião com 
funcionários da 

Caixa

Integrantes da CEE (Comissão Executiva 
dos Empregados) se reuniram no 
dia 24 de maio, em Brasília, com 

representantes da Caixa Econômica 
Federal para mais uma rodada de 
negociações específicas. Antes do início 
das discussões, os sindicalistas realizaram 
um protesto contra o desmonte do banco 
e a tentativa de privatizar a gestão do 
banco por meio de uma maior autonomia 
do Conselho de Administração em relação 
ao governo federal.

Na ocasião também foi entregue um 
abaixo-assinado em defesa do Saúde 
Caixa, com mais de 26 mil assinaturas 
colhidas em todo o País, e lido um 
manifesto reafirmando a disposição dos 
empregados em lutar pela manutenção do 
Plano.

Para pressionar avanços na reunião, 
no dia 24 de maio foi realizado um Dia 
Nacional de Luta com atividades em 
diversas cidades do País, destacando 
a importância do Saúde Caixa e em 
defesa do papel social que o banco 
exerce para a população mais carente do 
Brasil. Nas bases do Vida Bancária, os 

Sindicatos de Apucarana e de Cornélio 
Procópio mobilizaram os empregados e 
empregadas com reuniões e protestos.

A CEE levantou na rodada de 
negociações temas relacionados às 
condições de trabalho, contratações, 
verticalização, extinção dos gerentes 
pessoa jurídica, à exigência de CPA-20, 
direitos dos avaliadores de penhor dentre 
outros pontos. “A reestruturação que 
ainda está ocorrendo na Caixa gerou 
inúmeros problemas internos que afetam 
em muito os empregados e empregadas, 
em especial os ligados ao Plano de 
Saúde”, aponta Divonzir Lemos Carneiro, 
dirtor do Sindicato de Cornélio Procópio. 
Para ele, as mudanças impostas pelo 
governo Temer irão inviabilizar o Plano de 
Saúde e para impedir que isso ocorra será 
preciso organizar uma forte mobilização 
em defesa desta importante conquista 
dos empregados da Caixa.

Lucro - A Caixa obteve lucro líquido de 
R$ 3,191 bilhões no primeiro trimestre 
de 2018, que representa alta de 114,5% 
com relação ao mesmo período do ano 
anterior. 

Caixa Econômica Federal
Delegado sindical Lotação
Daniel Tavares Bento Terra Bela
Eliete Quina Cipob
Hugo Garcia de Souza UEL
Jorge Luiz Tomaz de Aquino San Remo
José Roberto Passini Madre Leônia
Marcelo Rodrigues da Fonseca Catuaí
Marco Antonio de Araujo Rolândia
Mauro Antonio Binati Sertanópolis
Sidney Dias Faria Gihab/LD
Sinésio Brito de Araujo Ouro Verde
Solange Cristina dos Reis Nunes Cambé
Thiago Marconi Pé Vermelho
Vinicius Wilson Valadão Paesani Nova Londres

Banco do Brasil
Representante de Base Lotação
Cleide Marli Alexandre Cambé
Clodoaldo Epifanio Mergulhão Assaí
Levi Marques Modesto Centenário do Sul
Marcos Antonio Bueno Sertanópolis
Marcos Ferreira Calumbi Av.Rio de Janeiro

Funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal 
lotados na base territorial do Sindicato de 
Londrina elegeram entre os dias 21 e 25 
de maio representantes sindicais de base 
e delegados sindicais. No BB, foram eleitos 
cinco representantes sindicais de base que 
atuarão junto a todas as dependências da 
área de abrangência do Sindicato. A eleição 
na Caixa ocorreu em 13 unidades, que 

escolheram seus delegados sindicais. Os 
eleitos iniciaram o mandato de um ano no 
dia 1º de junho.



Fiscalização 
do Procon 
deve 
verificar 
tempo de 
espera nas 
filas em todo 
o Estado

Conquistas importantes da categoria 
podem cair se não houver mobilização

Fique De oLHo

A Fetec-CUT/PR, em nome dos 
Sindicatos filiados, protocolou no dia 28 
de maio, junto ao Procon do Paraná, em 
Curitiba, solicitação de fiscalização nas 
agências do Bradesco para verificar se 
o tempo de espera no atendimento está 
sendo feito de acordo com a legislação. 
Segundo denúncias levantadas pelos 
Sindicatos cutistas, clientes e usuários 
estão sendo obrigados a esperar até 
quatro horas nas filias à espera pelo 
atendimento nas unidades do banco no 
Estado.

Segundo Valdecir Cenali, diretor do 
Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão 

Fetec-CUT aciona Procon contra 
falta de pessoal nas agências

braDesCo

As negociações 
da Campanha 
Nacional 

Unificada 2018 serão 
uma prova de fogo 
para a categoria 
bancária, pois nela 
estão em risco 
diversas conquistas 
obtidas com muita 
luta ao longo dos 
anos que poderão 
deixar de existir se 
não constarem da 
CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 
a ser celebrada com a 
Fenaban. Isto poderá 
ocorrer por conta da nova legislação 
trabalhista, aprovada pelo governo 
Michel Temer (MDB), e que prevê, entre 
outras mudanças, a possibilidade de 

cortes de direitos existentes se os 
mesmos não forem renovados nas 
negociações com as empresas.

Dentre eles estão, por exemplo, o 
Auxílio-creche/babá, conquistado na 

Campanha de 1981, o Vale-refeição, 
objeto da mobilização da categoria em 
1990, e o Auxílio Cesta-alimentação, 
que foi fruto da luta de 1994. “Estão em 
risco muitos direitos que os bancários e 
bancárias obtiveram com sua organização 
nestes anos todos, em conjunto com os 
Sindicatos, e que poderão ser negados 
pelos bancos se não tivermos capacidade 
de somar forças para mantê-los”, alerta 
Rosemari Zanin, diretora do Sindicato de 
Apucarana.

Rosemari lembra que a CCT 
2016/2018 deixará de vigorar no dia 
31/08 e que com o fim da ultratividade 
os bancos não têm mais a obrigação 
legal de cumprir o que está garantido 
atualmente, sendo necessária a 
formalização de um novo acordo 
até aquela data para assegurar a 
manutenção das conquistas históricas da 
categoria.

FinanCiÁrios

Comando inicia 
negociações
com as empresas

Integrantes do Comando de 
Negociação dos Financiários da Contraf-
CUT se reuniram com representantes da 
Fenacrefi (Federação Interestadual das 
Instituições de Crédito de Financiamento 
e Investimento) no dia 30 de maio, em 
São Paulo, para a primeira rodada de 
negociação da Campanha 2018 da 
categoria. Da mesma forma do que 
os bancários, os financiários estão 
preocupados com a manutenção dos 
atuais direitos e aguardam resposta 
das empresas neste sentido a ser 
apresentada no dia 12 de junho.

Na reunião foram discutidos 
homologação, taxa negocial e as 
cláusulas referentes ao reajuste da 
categoria, que tem data base em 1º de 
junho.

CaGeD reVeLa

Bancos fecham 2.347 
vagas de emprego 
em quatro meses

Pesquisa do Emprego Bancário, feita 
pela subseção do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) revela que os bancos 
exterminam 2.347 vagas de emprego no 
País entre janeiro e abril de 2018. Neste 
período ocorreram 8.933 admissões e 
11.280 desligamentos no setor mais 
lucrativo do País.

De acordo com dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) em São Paulo 
foram registrados 65,5% do total de 
desligamentos. O Estado ficou com 
o maior saldo negativo no emprego 
bancário no período analisado, com 663 
postos fechados no ano, seguido do 
Rio de Janeiro e Paraná que perderam, 
respectivamente, 462 e 323 vagas. O 
Pará apresentou o maior saldo positivo 
(95 postos).

Os balanços das instituições 
financeiras mostram que os cinco 
maiores bancos que atuam no País 
(Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco, Itaú e Santander) 
eliminaram 16,9 mil postos de trabalho 
somente em 2017. Levando em conta 
todo o setor bancário, segundo o Caged, o 
número de vagas extintas no ano passado 
chegou a 17,5 mil.

de Organização dos Empregados) do 
Bradesco, o objetivo é demonstrar 
que a culpa por essa demora não é 
dos bancários e bancárias, mas sim 
da gestão do banco. “O Bradesco 
promoveu o desligamento exagerado de 
pessoal desde que incorporou a rede 
do HSBC, gerando inúmeros problemas 
não só no atendimento, mas também 
nas condições de trabalho”, salienta.

Valdecir afirma que as entidades 
sindicais querem discutir com o banco 
soluções para a falta de funcionários 
nas agências e para que isso ocorra 
uma das alternativas buscadas foi esse 
pedido de fiscalização do Procon.

santanDer

Justiça ordena 
apresentação de 
metas mensais

O juiz Francisco Luciano de Azevedo 
Frota, da na 3ª Vara do Trabalho de Brasília, 
atendeu pedido feito pelo MPT (Ministério 
Público do Trabalho) e determinou que o 
Santander apresente as metas mensais 
de todos os empregados e empregadas, 
referentes ao período de janeiro de 
2015 a março de 2017. Essa ordem tem 
abrangência nacional e foi baseada na 
ACP (Ação Civil Pública) apresentada pelo 
MPT para combater as irregularidades 
cometidas pelo banco e constatadas pela 
fiscalização do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social.

O pedido de indenização por dano 
moral coletivo é de R$ 460 milhões e 
diz respeito à prática pelo Santander 
de pressão psicológica e ameaças 
implícitas e explícitas de demissão, 
bem como o subdimensionamento do 
quadro de pessoal como punição pelo 
não cumprimento das metas. De acordo 
com o MPT, tudo isso vem gerando uma 
verdadeira legião de jovens bancários 
e bancárias acometidos de transtornos 
mentais, com danos irreparáveis à saúde, 
além dos impactos negativos no sistema 
de saúde e previdenciário.
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Assembleia Geral aprova Prestação
de Contas do exercício de 2017

aPuCarana

Bancos tratam com 
descaso bancários 
adoecidos

CoPa Do MunDo

A postura dos representantes dos 
bancos durante a reunião realizada 
no dia 23 de maio, em São Paulo, 
da Comissão Bipartite de Saúde do 
Trabalhador reflete aquilo que se vê 
no dia a dia: descaso, discriminação 
e total falta de respeito com aqueles 
que adoeceram por conta das metas 
absurdas, pressões constantes e 
sobrecarga de serviços. A Contraf-CUT 
foi para a mesa na tentativa de retomar 
as negociações sobre a prevenção de 
adoecimentos e acidentes de trabalho, 
a suspensão das demissões dos 
bancários ao retornar dos afastamentos 
e, também, a criação de um programa 
de acompanhamento dos que voltam 
às suas atividades após o tratamento.

Os bancos, por sua vez, se 
recusaram em avançar acerca destes 
pontos e sequer tiveram argumentos 
para isso, deixando claro que não há 
uma política voltada para conter o alto 
número de adoecimentos na categoria, 
como reivindica o movimento sindical.

Retrocesso
Segundo Dulce Silveira, secretária 

de Saúde do Sindicato de Londrina, 
os bancos continuam no caminho do 
retrocesso, desrespeitando a legislação 
e os trabalhadores e trabalhadoras. 
“Eles só pensam nos lucros 
exorbitantes e em criar novas formas 
de explorar, impondo metas abusivas, 
o que leva milhares de bancários e 
bancárias a perderam a saúde física 
e mental”, critica. Além disso, Dulce 
afirma que ao invés de reconhecer 
esses problemas, as instituições 
financeiras agem no sentido de 
tentar descaracterizar as doenças 
como sendo resultantes da forma de 
organização do trabalho, não acatando 
laudos e exames médicos e se 
recusando a emitir a CAT (Comunicação 
de Acidente do Trabalho). “Por isso, 
orientamos a categoria a ficar atenta 
para essa conduta dos bancos e a não 
assinar atestados de exames médicos 
periódicos que não reflitam seu real 
estado de saúde”, ressalta. 

Febraban define horário 
de atendimento nos dias 
de jogos do Brasil

esPaÇo Para a saÚDe
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cornélio Procópio, com sede na Av. XV de 
Novembro, 315 – 1º pavimento, CEP 86300-000, na cidade de Cornélio Procópio - Pr., inscrito no CNPJ sob nº 
77.421.360/0001-91, reconhecido em 19 de maio de 1975 e com registro sindical ativo, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições Estatutárias previstas no art. 134, e das Portarias n. 326/2013 e n. 592/16 
do MTE, convoca a todos integrantes da categoria profissional dos trabalhadores em estabelecimentos 
bancários, empregados de empresas coligadas ou contratadas, cujo desempenho profissional contribua de 
forma direta ou indireta para a consecução e desenvolvimento da atividade econômica preponderante da 
Empresa principal (redação dos artigos 1º. e 3º. do Estatuto), nos Municípios de Cornélio Procópio; Abatiá, 
Andirá, Barra do Jacaré, Bandeirantes, Cambará, Congonhinhas; Itambaracá, Jacarezinho, Leópolis, Nova 
América da Colina, Nova Fátima, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, 
Sertaneja, bem como no Município de Santo Antônio da Platina, todos no Estado do Paraná, associados 
ou não ao sindicato para a ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA - ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA a ser realizada no 
dia 05 de junho de 2018, às 18h30min, em primeira convocação, e, às 19h00min, em segunda e última 
convocação, a se realizar na sede do sindicato, localizado Av. XV de Novembro, 315 – 1º pavimento, Cornélio 
Procópio – Pr., com a seguinte pauta:
I – Apresentação e leitura para debate e discussão da proposta de ampliação da base territorial para inclusão 
formal do Município de Santo Antônio da Platina, já representado de fato pelo Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de Cornélio Procópio, bem como proposta de alteração estatutária dos demais 
artigos necessários à adequação do atual estatuto;
II – Apresentação de propostas de alterações diretamente pela Assembleia;
III – Aprovação do novo Estatuto Social - deliberação sobre a proposta de modificação estatutária proposta 
pela Diretoria Administrativa, ampliação de base e sobre as alterações propostas em assembléia.

Cornélio Procópio, 10 de maio de 2018.
Elizeu Marcos Galvão

Presidente

Sindicatos dos Bancários de Cornélio Procópio e Região

A Assembleia 
aprovou, por 
unanimidade, 
o balanço do 
Sindicato de 
Apucarana 
referente 
ao exercício 
financeiro de 
2017

Bancários e bancárias da base 
territorial de Apucarana que 
participaram da Assembleia 

Geral do Sindicato, realizada no dia 23 
de maio, aprovaram, por unanimidade, 
a Prestação de Contas da diretoria 
referente ao exercício financeiro de 
2017.

Agnaldo Ferreira Gonçalves, 
secretário de Finanças da entidade, 
afirma que na ocasião foram 
apresentados os números relativos 
às despesas, receitas e investimentos 
feitos pelo Sindicato no ano passado 
na condução das atividades em defesa 
da categoria. O parecer do Conselho 
Fiscal orientou a aprovação das 
contas.

“Esta Assembleia está prevista 
no Estatuto, como forma de dar 
transparência na gestão dos recursos 
arrecadados pelo Sindicato por 
meio das mensalidades pagas 
voluntariamente pelos associados e de 
outros recursos”, explica.

Torneio do Trabalhador foi adiado para 18/08
CornÉLio ProCÓPio

O Sindicato de Cornélio Procópio adiou 
par o dia 18 de agosto a realização do 
tradicional Torneio de Futebol Suíço do 
Trabalhador Bancário, que deveria ter 
ocorrido no último dia 19. A competição 
não pode ser realizada nesta data por 

causa das condições do tempo. Para 
mais informações entre em contato com 
os diretores do Sindicato Marcelo Piovan 
Guimarães e Carlos Alberto Martins 
pelos telefones (43) 3524-2120 e (43) 
99987-5166.

A Febraban (Federação Brasileira 
de Bancos) definiu os horários de 
atendimento ao público nas agências 
bancárias durante os dias de jogos da 
Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 
Futebol da Rússia. Para o jogo contra a 
Costa Rica, no dia 22/06, que ocorrerá 
às 9h00, o expediente ocorrerá das 
13h00 às 17h00. Nas partidas com 
início às 11h00, a serem disputadas a 
partir das Oitavas de Final pela Seleção 
Brasileira, os bancos funcionarão das 
8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00. 
No jogo do dia 27/06, contra a Sérvia, 
com início às 15h00  e demais partidas 
das quartas e das semifinais que o Brasil 
pode vir a disputar neste horário, os 
bancos estarão abertos ao público das 
9h00 às 13h00.


