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FOLHA BANCÁRIA

O Banco do Brasil comunicou ao mercado 
que já aprovou no Conselho Deliberativo a 
alteração estatutária da Cassi e que o aumento 
das suas despesas em R$ 300 milhões “não 
impacta o passivo atuarial calculado de acordo 
com a Deliberação CVM 695”. Para o bom 
entendedor, significa que ele não arcará com 
nenhuma despesa extra para os aposentados, 
como é o caso da contribuição por dependente.

Um dos principais objetivos da alteração 
estatutária que o banco propõe é reduzir despe-
sas com os atuais aposentados e não custear o 
plano de saúde para quem se aposentar doravan-
te, como faz com os colegas oriundos do BESC 
e da Nossa Caixa. O banco não deixou isto claro 
para os associados, mas comunicou formalmen-
te aos acionistas, que aumentarão seus dividen-
dos. Para quem não acreditava, aí está a prova.

BB dá razão a entidades que defendem o 
NÃO

A diretoria do banco respondeu à última 
publicação da Contraf. Ao tentar se justificar, 

deu razão ao que vem sendo dito pelas entida-
des representativas e confessou que vai implan-
tar o voto de minerva na diretoria a favor de seu 
preposto, para aprovar as matérias de seu 
interesse.

O BB esqueceu de contar aos associados 
que reduzirá gradativamente seu custeio na 
Cassi dos atuais 60% do total para 55% em 
2023, aí somadas suas contribuições normais, 
aportes por dependentes da ativa e despesas ad-
ministrativas até 2021. É isto o que aprovou na 
diretoria e no conselho da entidade, com a aju-
da dos recém-eleitos. Como a proposta do ban-
co reequilibra a Cassi só até 2023, depois disso 
vem mais aumento – quem sabe por faixa etária 
ou novo aumento da contribuição por depen-
dente. Com o novo estatuto, poderá reequili-
brar a Cassi com novos aumentos de despesas 
somente para os associados.

Vote NÃO para impedir o banco de contro-
lar a Cassi e reduzir seus compromissos finan-
ceiros com o plano de saúde dos funcionários.



DEPUTADOS DE SÃO PAULO QUE VOTARAM

A FAVOR DA REFORMA TRABALHISTA

EDUARDO PEDROSA 
CURY

Partido/UF: PSDB / SP 

Partido/UF: PSDB / SP

 VANDERLEI MACRIS

Partido/UF: PSDB / SP

MARA CRISTINA
 GABRILLI

Partido/UF: PSDB / SP

CARLOS HENRIQUE 
FOCESI SAMPAIO

Partido/UF: PSDB / SP

ANTONIO ADOLPHO 
LOBBE NETO

Partido/UF: PSDB / SP

SILVIO FRANÇA 
TORRES

Partido/UF: PSDB / SP

 JOSÉ RICARDO 
ALVARENGA TRIPOLI

Partido/UF: PSDB / SP

Partido/UF: PSDB / SP

 JOAO PAULO 
TAVARES PAPA

BRUNA DIAS 
FURLAN

Partido/UF: PSDB / SP

Partido/UF: PSDB / SP

MIGUEL MOUBADDA 
HADDAD

ADÉRMIS MARINI 
JUNIOR

Partido/UF: PSDB / SP

VITOR LIPPI

REFORMA TRABALHISTA



REFORMA TRABALHISTA

DEPUTADOS DE SÃO PAULO QUE VOTARAM

A FAVOR DA REFORMA TRABALHISTA

ALEXANDRE LEITE 
DA SILVA

Partido/UF: DEM / SP
ELI CORRÊA FILHO
Partido/UF: DEM / SP

JORGE TADEU
MUDALEN

Partido/UF: DEM / SP 

MARCELO THEODORO
 DE AGUIAR

Partido/UF: DEM / SP Partido/UF: PRB / SPPartido/UF: PRB / SP

  JOSÉ OLIMPIO 
SILVEIRA MORAES

Partido/UF: DEM/ SP

ANTONIO CARLOS 
MARTINS DE BULHÕES

CELSO UBIRAJARA 
RUSSOMANNO

PAULO ROBERTO 
GOMES MANSUR

Partido/UF: PRB / SP Partido/UF: PRB / SPPartido/UF: PRB / SPPartido/UF: PRB / SP

 MARCELO SQUASSONI BENEDITO ROBERTO 
ALVES FERREIRA

 VINICIUS RAPOZO 
DE CARVALHO

Partido/UF: PV / SP

ANTONIO CARLOS 
DE MENDES THAME
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O que prevê o aditivo
Nesse aditivo estão previstos a licença-ama-

mentação; a licença não remunerada de até 30 dias 
ao ano para cuidar de parentes de primeiro grau que 
estejam adoecidos; a bolsa auxílio-estudo para pri-
meira graduação e pós-graduação; ausência abona-
da para PCDs (pessoas com deficiência), para aqui-
sição e reparo de seus equipamentos, entre outros.

O documento ainda prevê as renovações dos 
Termos de Compromisso Cabesp e Banesprev, e do 
Acordo de Relações Laborais e Prestação de Servi-
ços Financeiros – Boas Práticas. E ainda a renova-
ção do acordo do Programa de Participação nos Re-
sultados do Santander (PPRS), que garante uma 
variável mínima de R$ 2.550 para todos os traba-
lhadores.

Sobre a cláusula Afastamentos e Alta da Previ-
dência, o texto garante o adiantamento do salário 
aos afastados pelo INSS e a inclusão de um termo de 
compromisso que prioriza a Comissão de Relações 
Trabalhistas (CRT) como meio de comunicação 
permanente antes de implementar qualquer mudan-
ça nas relações de trabalho previstas pela reforma 
trabalhista, bem como eventuais alterações de 
práticas já existentes durante a vigência do acordo.

SANTANDER

Foi assinado, na sexta-feira 14, o acordo especí-
fico aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) do Santander, que tem validade de dois anos.

“Neste momento de retirada de direitos, nós 
conseguimos não só manter conquistas históricas, 
mas também garantimos avanços, como os previs-
tos na cláusula Afastamentos e Alta da Previdência. 
É o resultado da mobilização dos trabalhadores 
organizados junto ao Sindicato”, destacou Antonio 
Carlos da Costa (Toninho) diretor do sindicato.

ADITIVO DO SANTANDER É ASSINADO

O caipira vai com a família passar uns dias na 
cidade.

Ao chegar a um hotel, parou estupefato em 
frente ao elevador tentando entender para que 
servia uma porta com tanta luzinha piscando. 

De repente uma senhora bem velhinha, entra no 
elevador, a porta se fecha e ela desaparece. 

Pouco depois a porta se abre novamente e o 
caipira da de cara com uma garota linda.

Entusiasmado ele grita para o filho:
– Josias, vá correndo chamar a sua mãe!

 PIADA DE CAIPIRA

HUMOR

CONVÊNIO

CONCESSIONÁRIA E OFICINA 

MULTIMARCAS
Desconto de 15% válido somente para 

peças e serviços.
Av. Antonio Canhetti, 351

Fones: 3222-2921/3221-6046
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