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Enquanto o País passa por uma crise sem 
precedentes, ministro da Economia e presidente
do BC mantêm fortunas no exterior

Paulo Guedes e as contas 
em paraíso fiscal

ANO 37

DENÚNCIA

 Outubro Rosa
Campanha de 
conscientização sobre 
a prevenção do câncer 
de mama

O discurso do ministro da economia e banqueiro, Paulo Guedes, não 
condiz com a prática. Enquanto afirma a todo momento que 
a economia do País está crescendo e que tudo está uma 

maravilha por aqui, ele prefere deixar seu rico dinheiro aplicado 
em offshores sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, onde não 
se cobram impostos por esse tipo de aplicação.

As contas de Paulo Guedes em paraísos fiscais foram 
descobertas por uma reportagem investigativa dos “Pandora 
Papers”, um projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas 
Investigativos. A offshore de Paulo Guedes, a Dreadnoughts 
International Group Limited, tem atualmente um capital de 
R$ 51 milhões. Na lista de pessoas que possuem offshores 
também está o presidente do Banco Central do Brasil, 
Roberto Campos Neto. Ambos declararam à imprensa 
nos últimos dias que as operações no exterior foram 
feitas antes de assumirem cargos públicos e que por 
isso não estariam cometendo nenhuma ilegalidade.

Com a divulgação das contas de Guedes e Campos 
Neto em paraísos fiscais, parlamentares de oposição 
ao governo Bolsonaro apresentaram requerimentos 
para que os dois sejam convocados para explicar na 
Câmara dos Deputados e no Senado as movimentações 
descobertas pelo “Pandora Papers”. 

“Não dá para aceitar que o homem responsável 
pela economia do País deixe suas aplicações em 
paraísos fiscais, vendo seu dinheiro valorizar toda 
vez que o Banco Central anuncia a desvalorização 
da nossa moeda”, questiona o diretor do Sindicato 
de Londrina, Laurito Porto de Lira Filho. Para ele, as 
condutas de Paulo Guedes e de Roberto Campos Neto 
seguem a linha de atuação do governo Bolsonaro, que 
permite a agentes do mercado financeiro assumam 
postos chaves para defender seus próprios interesses. 
“É como se deixasse a raposa cuidando do galinheiro”, 
acrescenta Laurito.
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Grupo elabora manual 
de conduta para o 
trabalho presencial

Com a intenção de garantir um 
ambiente de trabalho seguro e saudável, 
representantes dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil e da direção 
do banco se reuniram no dia 4 de outubro 
para construir um manual de conduta 
para o retorno presencial. A proposta foi 
elaborada por um grupo técnico Composto 
por advogados e médicos do trabalho por 
parte do banco e assessores de saúde do 
movimento sindical, cabendo agora ao BB 
agendar reunião com a CEBB (Comissão de 
Empresa dos Funcionários) para apresentar 
seu posicionamento sobre a proposta do 
manual

Entre os procedimentos a serem adotados 
estão o fornecimento pelo banco e uso 
pelos funcionários de máscaras PFF2/N95, 
higienização constante das dependências, 
sanitização e a reformulação do layout das 
estações de trabalho, além da proibição de 
comemorações e a realização de eventos 
que gerem aglomerações nos ambientes de 
trabalho.

“É necessário que o Banco do Brasil reforce 
todas as medidas de prevenção, levando em 
conta o aumento do contingente de pessoas 
que agora estão nos locais de trabalho. A 
pandemia ainda não acabou e qualquer 
descuido pode acabar em contaminação, 
colocando vidas em risco”, alerta Laurito 
Porto de Lira Filho, secretário de Formação 
do Sindicato de Londrina. 

Nos últimos dias a Caixa Econômica 
Federal voltou a ser alvo de denúncias 
feitas pela revista Cruzoé pelo uso 

político de seus recursos. No primeiro caso, a 
revista divulgou o envolvimento da primeira-
dama, Michelle Bolsonaro, no pedido feito ao 
presidente do banco, Pedro Guimarães, para 
colocar na frente da fila empresários amigos 
de sua família na liberação de empréstimos 
pelo Pronampe (Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte).

Na edição do último dia 7/10, a revista 
divulgou nova denúncia, dessa vez envolvendo 
não só Michelle, mas também o senador Flávio 
Bolsonaro, filho nº 1 do presidente. Ambos 
teriam direcionado mais de R$ 50 milhões de 
recursos para patrocínios da Caixa, que até 
setembro deste ano destinou um total de R$ 
87,5 milhões para esta finalidade.

Na avaliação do presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, as denúncias feitas 
pela revista Cruzoé vêm de encontro com o 
que o movimento sindical bancário tem dito 
há tempos, sobre o desvio do papel da Caixa e 
a falta de comprometimento da gestão Pedro 
Guimarães com o desenvolvimento econômico 
e social do País. “Estão gerindo os recursos da 
Caixa para satisfazer seus interesses pessoais, 
autopromoção e obtenção de vantagens com 
propósitos eleitoreiros. Fazem a farra com o 
dinheiro público, passando por cima da ética 
e dos valores preservados pelos empregados 
do banco nestes 160 anos de sua existência”, 
critica Felipe.

Plenária dia 14 debate custeio do Saúde Caixa 
A Fetec-CUT/PR (Federação dos Trabalhadores nas 

Empresas de Crédito do Paraná) realizará plenária virtual 
dos empregados e empregadas da Caixa Econômica 
Federal, no dia 14 de outubro,  para debater a proposta 
do modelo de custeio do Plano de Saúde negociado com o 
banco. O evento ocorrerá por meio da plataforma Zoom, 
a partir das 19h, com a participação de Antonio Luiz 
Fermino, diretor do Sindicato de Curitiba e integrante do 
Comando Nacional dos Bancários, e dos representantes 
do Paraná na CEE (Comissão Executiva dos Empregados 
da Caixa), Clarice Weisheimer e Zelario Bremm.
A CEE defende o modelo atual de custeio, que é de 
30% de contribuições para os usuários e 70% para o 

banco. Apesar de suspensa a aplicação da Resolução 23 
da CGPAR (Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União), a direção da Caixa insiste em 
aplicar esse instrumento, impondo a individualização da 
mensalidade e a cobrança por faixa etária.

“Para impedir a quebra das premissas que norteiam 
o Saúde Caixa, precisamos de união dos empregados 
e empregadas, garantindo a manutenção do custeio 
em 70/30, a solidariedade, o mutualismo e o pacto 
intergeracional para termos um plano acessível a 
todos”, avalia Felipe Pacheco, presidente do Sindicato de 
Londrina.
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Banco amplia horário 
de atendimento sem 
negociar com Sindicatos

Dia 16/10 tem eleição para a 
diretoria da Associação Brasil

Tuitaço denuncia 
exploração d@s bancári@s

Sem qualquer negociação com o 
movimento sindical, o Santander decidiu 
retomar o horário de atendimento ao 
público de suas agências para o período 
das 10h às 16h, a partir do dia 4 de outubro. 
Com isto, o banco é o primeiro no País 
a ampliar o expediente, procedimento 
que ainda não foi definido no âmbito 
da Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos) por falta de consenso entre as 
instituições financeiras.

Segundo Leonardo Rentz, secretário 
de Assuntos Jurídicos do Sindicato 
de Londrina e coordenador da COE 
(Comissão de Organização dos 
Empregados) do Santander da Fetec-
CUT/PR (Federação dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do Paraná), essa 
decisão unilateral também passa por cima 
do Acordo Aditivo  de trabalho assinado 
com o banco, no qual estabelece, em 
sua cláusula 35ª que demandas não 
relacionadas a questões econômicas e de 
interesse local dos Sindicatos, deverão 
ser encaminhadas através do Comitê de 
Relações Trabalhistas.

“Essa medida não leva em conta a 
proteção dos bancários e bancárias contra 
a Covid-19, que ainda está fazendo muitas 
vítimas fatais no Brasil. Nem todos já 
tomaram a segunda dose da vacina e 
quanto maior o tempo de exposição 
nas agências, maior o risco de serem 
contaminados”, observa Leonardo.

No dia 16 de outubro será realizada 
Assembleia Geral da AB (Associação 
Brasil), antiga Associação dos 

funcionários do Banco Bamerindus/HSBC 
Bank, para eleger a nova Diretoria da entidade. 
A votação ocorrerá durante a Assembleia, que 
ocorrerá de forma presencial, em Curitiba, 
mas por determinação da Justiça, associados 
e associadas que não tiverem condições de 
comparecer podem ser representados pelos 
Sindicatos mediante procuração.

Estão concorrendo duas chapas: a Chapa 
1 – AB de Portas Abertas, apoiada pelos 
Sindicato do Vida Bancária, Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro) e diversas outras entidades 
sindicais; e a Chapa 2 - União, formada por 
atuais dirigentes da AB. A Chapa 1 tem à frente 
Luciano Ramos, funcionário do Bradesco 

em São Paulo e dirigente da Fetec-CUT/SP 
(Federação dos Bancários da CUT do Estado 
de São Paulo) e o candidato a vice-presidente 
é Deonísio Schmidt, presidente da Fetec-CUT/
PR.

Para Valdecir Cenali, diretor do Sindicato 
de Londrina e representante do Vida Bancária 
na COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) do Bradesco, o voto na Chapa 
1 é necessário para assegurar a manutenção 
do patrimônio da Associação Brasil, superior 
a R$ 100 milhões. “A diretoria atual não tem 
compromisso com os associados e pretende 
se perpetuar no poder ou, pelo que já foi 
demonstrado, até quando houver bens da AB 
para vender”, aponta Valdecir, lembrando que 
a Chapa 1 tem representantes de todo o País e 
sua principal proposta é revitalizar a entidade e 
administrar seu patrimônio com transparência. 

Funcionários do Itaú foram mobilizados nas redes sociais 
no dia 4 de outubro com um tuitaço para denunciar as 
demissões e as cobranças de metas abusivas. As mensagens 
chegaram a ocupar a quinta colocação no Twitter.

“Temos que pressionar o banco a negociar essa política 
de recursos humanos que tem levado ao aumento do 
adoecimento nos funcionários e funcionárias”, afirma 
Carlos Roberto de Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti.
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Londrina: Sindicato participou dos protestos do dia 2/10

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 
Distribuição gratuita. Permitida a reprodução; favor citar a fonte. Contato: Av. Rio de Janeiro, 854 - Londrina - PR. CEP: 86010-150. Fone: (43) 3372-8787. Diretores responsáveis: 

Dirceu Quinelato (Londrina: 3372-8787-seebld@sercomtel.com.br),  Rosemari Zanin (Apucarana: 3422-5533-seebapucarana@gmail.com),  Carlos Roberto de Freitas (Arapoti: 
3557-1516-seebarapoti@gmail.com) e Ivaí Lopes Barroso (Cornélio: 3524-2120-seebcornelio@bancarioscornelio.com.br). Jornalista editor-responsável: Armando Duarte Jr. (2.495/

PR).  Revisão: Dirceu Quinelato e Josué Rodrigues . Edição digital.

DESRESPEITO

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

Saiba MaisSaiba Mais

Bolsonaro veta direitos 
sobre saúde das mulheres

Outubro Rosa: não 
deixe de cuidar da 
sua saúde!

VIDAVIDASaúde

Neste mês está sendo 
realizada mais uma 
campanha Outubro Rosa, 
com o objetivo de incentivar 
e alertar as mulheres para a 
importância da prevenção 
do câncer de mama. O tema 
da campanha deste ano é “Eu 
cuido da minha saúde todos 
os dias. E você?”, que leva à reflexão não 
somente para a necessidade de se realizar 
exames frequentemente para detectar essa 
doença, mas também para que a mulher 
adote um estilo de vida saudável.

Entre os fatores de risco para o câncer 
de mama está a má alimentação, excesso de 
peso, falta de atividade física e o consumo 
de álcool. No Brasil, são estimados 66.280 
novos casos em 2021, o que representa uma 
taxa ajustada de 43,74 casos por 100 mil 
mulheres, segundo levantamento feito pelo 
INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Não deixe de fazer o exame
O câncer de mama é uma neoplasia que 

afeta a mulher a partir dos 40 anos de idade, 
tendo sua maior incidência a partir dos 50 
anos, seja pelo acumulo de exposições ao 
longo da vida ou por alterações biológicas 
decorrentes do envelhecimento. Por isso, é 
muito importante realizar a mamografia, 
bem como o diagnóstico para o câncer do 
colo do útero anualmente.

“Temos que cuidar de nossa saúde 
diariamente e também comparecer ao 
médico de forma regular para diagnosticar 
se tudo está bem. Se for detectado no início, 
a chance de cura do câncer de mama é muito 
maior”, alerta a secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana, Zoraide Sanches.

OUTUBRO ROSA
Mês de conscientização sobre a 
prevenção do câncer de mama

Desde que assumiu, o presidente 
Bolsonaro vem dando mostras de 
que seu governo não tem nenhuma 

preocupação com as causas sociais. Os 
constantes ataques aos direitos 
da Classe Trabalhadora, o corte 
no valor do Auxílio Emergencial 
são exemplos disso, mas na 
semana passada Bolsonaro foi 
além, vetando dois pontos do 
PL (Projeto de Lei) 4.968/2019, 
de autoria da deputada Marília 
Arraes (PT-PE), que institui o 
Programa de Proteção e Promoção da Saúde 
Menstrual.

Um deles previa a distribuição gratuita 
de absorvente feminino para estudantes de 
baixa renda e pessoas em situação de rua e o 
outro incluía absorventes nas cestas básicas 
distribuídas pelo Sisan (Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional).

Para a secretária de Saúde do Sindicato de 

Londrina e secretária da Mulher Trabalhadora 
da CUT Paraná, Eunice Miyamoto, é preciso 
organizar uma mobilização com urgência 
para derrubar esses vetos. “É um verdadeiro 

descaso e desprezo com 
milhares de mulheres e meninas, 
que têm o direito de ter o acesso 
aos cuidados básicos de saúde 
menstrual”, ressalta.

De acordo com Eunice a 
distribuição de absorventes faz 
parte de um Programa que tenta 
não apenas preservar a saúde 

menstrual da mulher, mas também a sua 
dignidade e cidadania. “Esse é um governo 
que passa por cima de direitos fundamentais 
e agora dá mais uma demonstração de seu 
desrespeito com as mulheres”. 

É um verdadeiro 
descaso e desprezo 

com milhares 
de mulheres e 

meninas”

Dirigentes do Sindicato de Londrina 
participaram do #ForaBolsonaro 
realizado no dia 2 de outubro, que 
levou milhares de pessoas às ruas em 
todo o País, exigindo o impeachment 
do presidente genocida, fim da miséria, 
dos ataques à Classe Trabalhadora, aos 

direitos sociais e em defesa das empresas 
públicas. O ato foi realizado no Calçadão, 
em frente ao Cine Ouro Verde. A CUT, 
demais Centrais Sindicais e as Frentes 
Brasil Popular e Povo Sem Medo já 
agendaram novos protestos para o dia 15 
de novembro.


