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Esta é a última edição deste jornal em 2018. O Vida Bancária 
voltará a circular no dia 22/01/2019, trazendo informações e atividades 
desenvolvidas pelos Sindicatos

O ano de 2018 está chegando ao fim, marcado por dificuldades para a maioria 
dos brasileiros e brasileiras, que a cada dia sentiram mais os efeitos da crise 
financeira que se instalou no País, ampliando a miséria ao mesmo tempo 

em que favoreceu as camadas mais abastadas da sociedade, em especial os 
bancos e grandes corporações privadas.

A Classe Trabalhadora sentiu na pele as mudanças implementadas pela nova 
legislação trabalhista, com o aumento do desemprego, da terceirização e a 
substituição de inúmeros postos de trabalho formais por “bicos”, jogando por terra 
os argumentos de Michel Temer (MDB) de que a reforma iria gerar milhares de 
empregos e regularizar a situação daqueles que eram contratados precariamente.

Nos bancos, as reestruturações estão cada vez mais severas, levando ao 
enxugamento dos quadros de pessoal, substituindo o atendimento presencial pelas 
novas tecnologias para que o próprio cliente realize suas operações financeiras. 
Mas apesar de tudo isso, graças à organização da categoria a Campanha Nacional 
Unificada 2018 conseguimos fechar as negociações com a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) mantendo praticamente todos os direitos previstos na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho), que terá vigência até 31 de agosto de 2020.

Cabe agora para 2019 prosseguir com as negociações permanentes nas Mesas 
Temáticas e as específicas com o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal, Itaú e Santander, bem como os demais bancos de menor porte, para 
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defender os empregos e garantir melhores condições de trabalho, saúde 
e segurança. Na certeza de que estamos no caminho certo, seguimos na 
luta contando com o apoio dos bancários e bancárias das bases do Vida 
Bancária para que o Ano Novo contemple nossas esperanças de dias 
melhores e vida mais próspera a todos.

São os votos das Diretorias dos Sindicatos de Apucarana, Arapoti, 
Cornélio Procópio e de Londrina.



CAIXA

Aumento nos valores da coparticipação
da Cassi prejudica ainda mais  associados

BANCO DO BRASIL
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Dirigentes do Sindicato de Apucarana participaram do Dia Nacional de Luta em Defesa dos 
Bancos Públicos com atividade realizada no Banco do Brasil em Arapongas

Diretoria desrespeita agenda 
de negociações com a CEE

Demonstrando total falta de respeito 
com a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados), a direção da Caixa 
Econômica Federal cancelou a reunião 
agendada para o dia 12 de dezembro, 
em Brasília, sem dar qualquer 
justificativa. Na ocasião seriam cobradas 
do banco respostas sobre o fechamento 
de unidades, o PDV (Programa de 
Desligamento Voluntário), extinção da 
função de tesoureiro, o PSI (Processo de 
Seleção Interna) entre vice-presidências, 
metas de vendas, descomissionamentos 
dos caixas e o sobre o leilão da Lotex.

Para o presidente do Sindicato 
de Londrina, Felipe Pacheco, essa 

O Sindicato de Apucarana seguiu 
a agenda de lutas da Contraf-
CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Ramo Financeiro) 
e realizou no dia 6 de dezembro 
manifestação na agência do Banco 
do Brasil em Arapongas. Durante 
a atividade foi distribuído material 
destacando a importância dos bancos 
para o desenvolvimento do País com 
o objetivo de conquistar o apoio dos 
clientes e usuários.

“Os bancos públicos são 
responsáveis para liberar recursos 
destinados à agricultura, ao fomento 
de pequenas e médias empresas, à 
Educação, infraestrutura das cidades e 
agentes de políticas sociais. São ações 
que nenhum banco privado é capaz de 
fazer, porque só estão preocupados 
em ampliar seus lucros”, salienta 
José Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

Brasileiro afirma que tanto o 
governo Michel Temer (MDB), quanto 
o de Jair Bolsonaro (PSL), não estão 
preocupados em manter este papel, 

Atividade no BB em Arapongas reforça defesa dos bancos públicos

pois estão a serviço dos bancos 
privados, que estão querendo se 
apropriar apenas das operações mais 

rentáveis, sem se preocupar nas 
políticas sociais voltadas à população 
mais carente.

conduta do banco representa o 
descaso da atual gestão com questões 
fundamentais para melhorar o dia a 
dia dos empregados, cada vez mais 
sobrecarregados com serviços pela falta 
de pessoal nas agências.

“Sem apresentar qualquer 
justificativa para cancelar essa reunião, 
a diretoria da Caixa fez com que 
dirigentes sindicais se deslocassem 
para Brasília, perdendo tempo e 
dinheiro. É uma atitude reprovável 
para gestores de um banco público e 
que tem mais de 80 mil empregados e 
empregadas sob sua responsabilidade”, 
critica. 

Banco desmente Bolsonaro 
sobre gasto com publicidade

Por meio de uma Nota Oficial, a 
diretoria da Caixa Econômica Federal 
se posicionou a respeito de postagem 
feito pelo presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL), no Twitter, na qual 
considera um “absurdo” o gasto de R$ 
2,5 bilhões que o banco teria feito este 
ano com publicidade. “Assim como já 
estamos fazendo em diversos setores, 
iremos rever todos esses contratos, 
bem como os do BNDES, Banco do 
Brasil, SECOM e outros”, declarou.

A Caixa, por sua vez, argumentou 
que “o orçamento com recursos 
do banco projetado para ações de 
publicidade, patrocínio e comunicação 
em 2018 foi de R$ 685 milhões, sendo 
realizado até novembro de 2018 (o 

valor) de R$ 500,8 milhões”. De 
acordo com a diretoria, “as ações de 
comunicação do banco são voltadas 
para alavancagem de negócios, 
produtos e serviços e vêm sendo 
reduzidas desde 2016”.

Para o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, essa infeliz 
declaração de Bolsonaro demonstra 
sua falta de preparo e de conhecimento 
acerca da forma como a Caixa, bem 
como as demais empresas e órgãos 
públicos são administrados. “Antes de 
soltar qualquer coisa nas redes sociais 
é preciso checar muito bem o que 
está sendo afirmado, principalmente 
para quem vai ocupar o cargo mais 
importante do Brasil”, avalia.

Dando prosseguimento à política 
de desmonte iniciada no Banco 
do Brasil desde que Michel 

Temer (MDB) assumiu o governo do 
País, a Diretoria da Cassi e o Conselho 
Deliberativo aprovaram alteração no 
Regulamento do Plano de Associados 
da Cassi para aumentar os valores da 
coparticipação, elevando de 30% para 
40% o valor a ser pago pelas consultas 
e diagnose, além de aumentar de 10% 
para 20% o custo da terapia. Com essa 
manobra, a caixa de assistência dos 
funcionários vai arrecadar mais R$ 
84 milhões dos associados e nada do 
patrocinador.

Votaram favoravelmente a essa 
mudança os diretores e conselheiros 
deliberativos indicados pelo banco, com 
apoio do diretor eleito de Saúde e Rede 
de Atendimento, Luiz Satoru Ishiyama, e 
do presidente do Conselho Deliberativo 
eleito, Sérgio Faraco. Os demais 
representantes eleitos votaram contra.

Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti acredita que 
ao agir dessa forma a direção do 
BB dá como encerrado o processo 
de negociações com as entidades 
representativas do funcionalismo em 
torno da sustentabilidade da Cassi. “Para 
que eles vão negociar se podem fazer 
o que quiserem por terem ao seu lado 

a maioria dos diretores e conselheiros 
deliberativos”, aponta. Carlos lembra 

que essas mudanças estão sendo feitas 
em forma de retaliação pela derrota que 

o banco teve na votação da reforma 
estatutária da caixa de assistência.
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Seminário da Fetec-CUT/PR debate
luta pela inclusão social no Brasil

NÃO PRECISA SER PARA SENTIR

Dia 24/01 vai ter 
Chá da Tarde para 
os aposentados

LONDRINA

Bancários e bancárias aposentados 
da base territorial de Londrina já podem 
anotar na agenda de 2019 compromisso 
para o dia 24 de janeiro. O Sindicato vai 
realizar mais uma edição do tradicional 
Chá da Tarde em comemoração ao Dia 
Nacional dos Aposentados.

Vai ter salgadinhos, bolo, bolacha, suco, 
café, chá e bingo para animar a festa, com 
brindes especiais para os participantes. 
“Vai ser uma ótima oportunidade para 
colocar a conversa em dia com colegas de 
trabalho do banco, discutir as questões 
ligadas à aposentadoria e quebrar a 
rotina”, afirma Geraldo Fausto dos Santos, 
diretor da Fetec-CUT/PR.

Interessados em participar do Chá da 
Tarde devem confirmar sua presença e 
do acompanhante junto à Secretaria do 
Sindicato ou pelo telefone (43) 3372-
8787, até o dia 21 de janeiro.

O presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, saudou os demais dirigentes que 
participaram do Seminário promovido pela Fetec-CUT/PR

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

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

BRADESCO

Reunião com banco cobra 
manutenção dos empregos

Em reunião de negociação 
permanente, realizada no dia 11 de 
dezembro, em Osasco (SP), membros 
da COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) discutiram com 
representantes do Bradesco assuntos 
ligados ao emprego e ao seguro de saúde 
dos funcionários e funcionárias. Foram 
solicitadas explicações sobre o processo 
de reestruturação que está ocorrendo 
no banco, provocando fechamento de 
agências e gerando temor no quadro 
diante da possibilidade de surgir nova 
onda de demissões em massa.

“O banco descartou desligamentos 
e afirmou que os trabalhadores 

A Fetec-CUT/PR (Federação dos 
Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito do Paraná) realizou nos 

dias 7 e 8 de dezembro, no Auditório 
Joaquim Borges Pinto, do Sindicato 
de Londrina, o 2º Seminário “Não 
precisa ser para sentir”, que debateu 
temas relacionados ao preconceito 
e à discriminação por gênero, raça, 
orientação sexual e PCDs (Pessoas 
com Deficiência). Foram convidados a 
participar como palestrantes Caroline 
Helena dos Santos, pesquisadora em 
Literatura Marginal e crítica feminista, 
que falou sobre “Violência e Gênero”, 
Neil Emídio Júnior, dirigente da Regional 
PACTU, da Fetec-CUT/PR, que abordou 
sobre políticas públicas voltadas para 
a inclusão de PCDs no mercado de 
trabalho, e Ivaí Lopes Barroso, diretor 
do Sindicato de Cornélio Procópio, 
que discorreu sobre “A democracia e 
questões raciais”.

No painel “Feminismo e diversidade 
LGBT” teve a presença de Eliana Maria 
dos Santos, doutora em Ciências Sociais 
pela UFPR (Universidade Federal do 
Paraná) e do funcionário do Banco do 
Brasil e professor universitário Luiz 
Gustavo Marques Ribeiro.

Na avaliação da diretora do Sindicato 
de Cornélio Procópio e coordenadora 
da Regional Vida Bancária, Lidiani 

Torrecilha Lopes Pereira, este evento é 
uma oportunidade para que os dirigentes 
sindicais bancários do Paraná se 
qualifiquem para levar até à categoria 
informações sobre a necessidade de 
promover a inclusão no setor financeiro, 
acabando com a política retrógrada que 
ainda existe na contratação de pessoal 
e até mesmo nas promoções internas. 
“Os bancos têm muito ainda a avançar 

para eliminar a discriminação de gênero, 
raça, PCDs. A sociedade já não admite 
mais barreiras existentes no setor que 
impedem, por exemplo, que uma mulher 
ou um negro ocupem postos de diretoria, 
sem falar na diferença da remuneração e 
outros problemas que impedem o setor de 
tratar todos de forma igualitária”, defende. 

das unidades fechadas serão 
remanejados. Por isso, vamos cobrar 
um compromisso de manutenção dos 
empregos para tranquilizar todos os 
bancários e bancárias envolvidos nessa 
reestruturação”, adianta Valdecir Cenali, 
diretor do Sindicato de Londrina e 
representante do Vida Bancária na COE 
Bradesco.

Na discussão sobre o seguro saúde, 
os dirigentes sindicais reivindicaram 
a definição de um calendário de 
reuniões com as Federações da 
categoria para resolver os problemas 
que estão ocorrendo nos Estados. 
Os representantes do banco se 

Valdecir Cenali 
(no centro), 

diretor do 
Sindicato de 

Londrina, 
representou os 

Sindicatos do 
Vida Bancária 

na negociação 
com o 

Bradesco em 
Osasco

comprometeram a apresentar um 
calendário de reuniões a partir de 2019 
para negociar as questões relacionadas 
ao seguro saúde.

A direção do Bradesco se comprometeu 
ainda a apresentar ao movimento 
sindical o Programa de Desenvolvimento 

Organizacional para Melhoria Continua de 
Adesão de Trabalho, previsto na cláusula 
52ª da CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho).
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Acima, os 
jogadores 

do Bradesco 
Guaporé, com 

a taça de 
campeão de 

2018

LONDRINA

Bradesco Guaporé
é bicampeão
do Suíço 2018

Assembleia dia 18/12 vota 
orçamento do Sindicato para 2019

TRANSPARêNCIA

O Sindicato de Londrina vai realizar 
no dia 18 de dezembro, às 18h30, a 
Assembleia de Previsão Orçamentária 
para o exercício financeiro de 2019 no 
Auditório da Sede Administrativa. Na 
oportunidade serão apresentadas as 
estimativas de arrecadação, despesas 
e os investimentos a serem feitos no 
próximo ano.

O secretário de Finanças do 
Sindicato de Londrina, Laurito Lira 
Filho, afirma em função da rotatividade 
nos bancos e do elevado número 
de cortes de postos de trabalho na 
categoria nos últimos anos os recursos 

A equipe Bradesco 
Guaporé conquistou 
no último sábado 

(15/12), pela segunda 
vez seguida, o título de 
campeã do Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 
2018, organizado pelo 
Sindicato de Londrina, ao 
vencer a partida final por 4 
x 2 sobre o Bradesco Bela 
Vista do Paraíso. O terceiro 
lugar da competição ficou 
com o PLR United.

“Em todas as fases 
prevaleceu o espírito esportivo e o 
caráter desta atividade de promover a 
interação da categoria, sem desavenças 
em campo e respeito ao Regulamento 
que foi amplamente discutido pelos 
representantes das equipes antes do 
início dos jogos”, avalia Laurito Lira 
Filho, diretor do Sindicato de Londrina e 
membro da coordenação do certame.  

A artilharia do Campeonato ficou com 

os jogadores 
Leandro 
Biguetti, do 
Santander 
Cambé, e 
Leonardo 
Ramos Decioli, 
do Bradesco 
Bela Vista do 
Paraíso, que 
marcaram 16 
gols. O título 
de goleiro 
menos vazado 
deste ano é de 

Norberto Lista, do Bradesco Guaporé.
“Finalizada esta atividade, 

agradecemos as equipes que 
participaram do Campeonato em 2018 
e a todos os que prestigiaram os jogos 
torcendo por seus colegas de banco em 
busca de bons resultados”, comenta 
Laurito.

provenientes das mensalidades caíram, 
mas ajustes foram feitos para conter 
gastos e manter o equilíbrio financeiro da 
entidade.

“Esta Assembleia para aprovar 
o orçamento de 2019 é uma ótima 
oportunidade para que os bancários e 
bancárias possam saber como serão 
aplicados os valores arrecadados com 
as mensalidades. Vamos desenvolver as 
ações necessárias para defender direitos 
e ampliar as conquistas da categoria, 
mas para isso precisamos de um número 
maior de filiados engajados nas lutas que 
teremos pela frente”, ressalta. 

Ao lado, 
a equipe 
Bradesco 
Bela Vista do 
Paraíso vice-
campeã deste 
ano

SOLIDARIEDADE
Almoço no dia 27/01 arrecada 
recursos para o Hospital do Câncer

O Hospital do Câncer, 
com apoio do CTG 
(Centro de Tradição 
Gaúcha) Rincão Sulino 
e do Sindicato de 
Londrina, vai promover 
no dia 27 de janeiro, 
a 5ª Costelada Fogo 
de Chão, como forma 
de arrecadar recursos financeiros para 
a instituição. O convite individual custa 
R$ 40,00, valor que não inclui bebidas, 
e pode ser adquirido junto à Secretaria 
do Sindicato de Londrina, no Hospital do 
Câncer ou com o diretor da Fetec-CUT/

PR, Geraldo Fausto dos 
Santos (Ceará) pelo 
telefone 99634-2341.  
No domingo também 
estará à venda no 
próprio CTG a partir das 
11h00.

No Almoço Solidário 
serão serviços Costela 

de Fogo de Chão, linguiça, carne de 
porco e frango, salada e mandioca 
cozida. O CTG Rincão Sulino está 
localizado na Rodovia Mábio Gonçalves 
Palhano, Km 3,5, na Aviação Velha, Zona 
Sul de Londrina.

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


