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FOLHA BANCÁRIA

“Desde a publicação da MP 905, uma quan-
tidade enorme de bancários entrou em contato 
conosco nos locais de trabalho e meios de comu-
nicação do Sindicato para saber como ficariam 
seus direitos e como poderiam somar forças na 
luta. Tivemos uma negociação dura com a 
Fenaban, por mais de 10 horas, e com certeza 
essa relação de confiança e parceria entre enti-
dades representativas e bancários foi fundamen-
tal para o desfecho positivo”, diz a presidenta do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e 

Desde a Campanha Nacional dos Bancários 
2018, que preservou direitos diante da reforma 
Trabalhista, a categoria bancária tornou-se um 
grande exemplo de como a unidade entre traba-
lhadores e Sindicato é fundamental para res-
guardar direitos e buscar novas conquistas, mes-
mo nas piores conjunturas políticas e econômi-
cas. A negociação com a Fenaban sobre a MP 
905 é o exemplo mais recente da força da orga-
nização dos bancários.

Região,  Ivone Silva.
Ivone lembra que um dos pontos mais 

prejudiciais da MP 905, neutralizado para os 
bancários, é a retirada dos sindicatos das nego-
ciações com empregadores. “Esse ataque é um 
recibo do governo junto com os banqueiros so-
bre a importância dos sindicatos. O governo 
sabe que quando o trabalhador é representado 
por um sindicato forte fica muito difícil retirar 
direitos. Por isso, tenta nos retirar das nego-
ciações.”

“Na atual conjuntura, na qual o governo 
tenta atacar por todos os lados a nossa organiza-
ção, é fundamental que todo bancário e bancária 
se aproxime do Sindicato, se sindicalize, parti-
cipe das mobilizações e assembleias. São os 
bancários que fazem o Sindicato. E está mais do 
que provado que só um sindicato forte é capaz 
de enfrentar os atuais ataques aos nossos direi-
tos. É preciso estar atento e forte. Só a luta nos 
garante”, conclui Ivone.
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BANCO DO BRASIL

Os associados da Cassi aprovaram a proposta de 
recuperação da Caixa de Assistência dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil. Dos 167.557 associados, 
124.267 exerceram o direito de voto. Foram 81.982 
votos favoráveis à proposta e 39.608 contrários, 
com 1.161 brancos e 1.516 nulos. Considerando os 
votos válidos, a proposta foi aprovada com 67,42% 
dos votos.

Com a aprovação da proposta, fica garantido o 
aporte imediato na Cassi pelo banco de mais de R$ 1 

“Com isso, a Cassi se livra do risco de ter sua car-
teira liquidada ou alienada por imposição da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nós, 
funcionários do BB, não teremos de tentar negociar 
novamente com este governo que despreza traba-
lhadores e organizações sociais e corta direitos tra-
balhistas, sociais e previdenciários”, disse o co-
ordenador da Comissão de Empresa dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (CEBB), João Fukunaga, 
acrescentando ainda que as entidades conseguiram 
negociar a proposta ora aprovada porque a sua 
construção e os recursos necessários estavam em 
andamento desde o governo passado.

bilhão e, a partir de janeiro do próximo ano, mais 
cerca de R$ 550 milhões anuais, na forma de con-
tribuições patronais por dependente de funcionário 
ativo, mais cerca de R$ 150 milhões em cobertura 
de despesas administrativas por parte do banco até 
2021. Estes aportes estão inscritos no novo estatuto, 
portanto são em definitivo.

ASSOCIADOS DERAM SEU SIM PARA 

PRESERVAR A CASSI

Associados do Economus cobram negociação do BB

A manifestação também reforçou a denúncia 
do Ministério Público Federal pedindo apuração 
das responsabilidades causadoras do agravamento 
do déficit no Economus e no plano de saúde dos 
aposentados, o Feas.

O ato teve concentração às 10h, em frente ao 
prédio do Banco do Brasil localizado na rua XV de 
Novembro (antiga sede da Nossa Caixa). Ali, uma 
apresentação lúdica denunciou à população a situa-
ção dos oriundos da Nossa Caixa. 

De lá, os manifestantes marcharam pelas ruas 

Cerca de 200 bancários associados ao Econo-
mus se deslocaram de diversas partes do estado na 
sexta-feira 29 para cobrar do Banco do Brasil mesa 
de negociação a fim de solucionar a crise que atinge 
o plano, e para obtenção dos mesmos direitos da 
Cassi e da Previ. O Economus é o plano de saúde e 
de previdência dos bancários da Nossa Caixa, banco 
público do estado de São Paulo vendido durante o 
governo de José Serra para o Banco do Brasil, em 
2009. 2. Incorporação de todos os funcionários, da 

ativa e aposentados pela Cassi, com o mesmo trata-
mento dos funcionários BB

do centro de São Paulo até a sede do Economus, na 
rua Quirino de Andrade.  Lá, uma comissão entre-
gou um documento contendo as reivindicações dos 
associados. 

       a) Paridade na Diretoria Executiva, com a 
eleição de 2 diretores executivos

3. Reforma do Estatuto do Economus nos se-
guintes pontos:

1. Auditoria completa no plano BD para apurar 
as origens e responsabilidades de todos os fatores 
geradores de déficits

Os associados querem abrir negociação 
para cobrar do banco:

       b) Quórum qualificado de dois terços no 
Conselho Deliberativo para as decisões mais im-
portantes como alteração no custeio, aprovação de 
balanço e outros

       c) Fim do voto de minerva no plano CD

Protesto de bancários aposentados e da ativa reforçou descontentamento com o tratamento do 
banco aos originários da Nossa Caixa e diálogo a fim de solucionar a crise que atinge o plano



SANTANDER

“Um monte de gente estava sendo demitida e eu 
fiquei muito preocupada com meu plano de saúde. 
Fui até o hospital e pedi para o médico me dar alta 
porque eu achava que ia ser demitida e não ia conse-
guir custear os medicamentos. O médico falou ‘não, 
você não pode ter alta porque ainda corre risco de 
morte’”, conta Paula.

Após a demissão, ela procurou o Sindicato, que 

Ela trabalhava no departamento de manufatura, 
no centro administrativo Radar (antigo Casa 1). A 
área está sob supervisão de uma consultoria inde-
pendente que analisa os processos para automatiza-
los a fim de cortar custos com pessoal.

Em mais um flagrante desrespeito a quem se es-
força para garantir seus lucros (e os dividendos pa-
gos aos acionistas) cada vez mais expressivos, o 
Santander demitiu uma bancária em pleno trata-
mento contra o câncer, e às vésperas do Natal.

“Faço acompanhamento no médico de seis em 
seis meses, tomo comprimido todos os dias e inje-
ção de três em três meses. (...) apresentei atestados 
comprovando que eu faço tratamento e, na terça 
feira, (...) quando foi umas 9h, me demitiram com a 
justificativa de performance. Eu perguntei ‘Por 
quê? A minha atividade não está em dia? Não está 
tudo certo?’ O gerente respondeu que sente muito, e 
que a área está passando por uma transformação.”

Paula (nome fictício) enfrenta uma batalha con-
tra um tumor na mama e tinha acabado de retornar 
do período de férias. A demissão ocorreu um dia de-
pois, no dia 19 de novembro.

a orientou a pedir um laudo médico no hospital. No 
dia 21 de novembro foi enviado para o Santander 
um e-mail, com o laudo médico em anexo, expli-
cando o quadro médico da trabalhadora e cobrando 
a revisão da demissão. Mas até o momento da publi-
cação deste texto não houve retorno do banco.

A trabalhadora demitida agora diz ter mágoa de 
uma empresa para a qual trabalhou por 13 anos e da 
qual disse sempre ter sentido orgulho.

Somente com o que arrecada com tarifas e servi-
ços cobrados dos clientes, o Santander poderia pa-
gar praticamente duas folhas de pagamentos 
(199%). “Isso representa mais 49.000 trabalhado-
res. O banco precisa de uma concessão pública para 
atuar no mercado financeiro do nosso país. Se é pú-
blico, é um direito do povo brasileiro. E o Santander 
deveria retribuir à sociedade brasileira por meio da 
geração de empregos, e não demitindo pais e mães 
de família às vésperas do Natal”, afirma Roberto 
Paulino.

No dia 22, o dirigente sindical e bancário do 
Santander Roberto Paulino entrou em contato com 
a área de RH de Relações Sindicais do banco.  “É 
uma contradição um banco, através do seu presi-
dente e diretoria executiva, promover campanha de 
prevenção do câncer de mama e demitir uma bancá-
ria em pleno tratamento contra a mesma doença”, 
protesta o dirigente.

“Eu fiquei muito decepcionada, indignada. 
Sempre vi o banco de uma forma muito positiva. A 
empresa sempre se preocupou em mostrar que é um 
banco justo. Mas justo com quem? Não é justo nem 
com os funcionários, porque o banco tem noção das 
coisas que acontecem. Eu fiquei bem decepciona-
da, indignada, porque esperaram eu voltar das mi-
nhas férias para me mandar embora mesmo saben-
do de todo o processo (clínico)”, desabafa. 

“Assim como é uma vergonha um banco lucrar 
tanto à custa da sociedade e da saúde dos trabalha-
dores e ainda contratar uma consultoria, visando 
demitir, em um banco com sobrecarga de trabalho 
em muitas áreas, e em um país com 12 milhões de 
desempregados”, acrescenta Paulino. “Isso resume 
a falta de humanidade da gestão brasileira do banco 
com matriz na Espanha, onde seria impensável o 
mesmo tipo de postura”, afirma.

SANTANDER DEMITE BANCÁRIA EM 

TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER
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– O texto viola a Convenção da ONU, pois apresenta 
ao congresso nacional projeto que alterará significativa 
e negativamente a vida das pessoas com deficiência, 
sem que suas instituições tenham sido chamadas a parti-
cipar da sua elaboração.

– Regulamenta as condições do auxílio-inclusão, 
frustrando os objetivos da LBI quanto a esse benefício, 

– Destrói a cota de pessoas com deficiência no mer-
cado de trabalho, criando excludentes que dificultam ao 
MPT e aos Auditores Fiscais fazer as fiscalizações;

– Prepara a imposição de que todas as pessoas com 
deficiência, mesmo as que ainda não tenham condições 
para tanto, sejam obrigadas a se habilitarem ou reabili-
tarem, para que no final fiquem sem seus benefícios, ca-
so não consigam trabalhar ou manter seus empregos;

– Excluirão todas as vagas existentes nas empresas 
de prestação de serviços terceirizados e temporários que 
prestam serviços aos órgãos públicos de cumprir a cota, 
o que retirará inúmeras vagas de emprego das pessoas 
com deficiência e reabilitados;

A contratação de pessoa com deficiência grave (ava-
liada nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 
13.146, de 2015), será considerada em dobro para fins 
de verificação do cumprimento da lei de cotas.

Um parecer sobre o PL foi elaborado por Janilda 
Guimarães de Lima, procuradora do Ministério Público 
do Trabalho e membro da Ampid:

A Ampid (Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e 
Pessoas com Deficiência) realizou reunião de alinha-
mento de ações contra o PL 6159/2019, no dia 3 de de-
zembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.  

O PL tramitará em regime de urgência (cinco ses-
sões) e traz dispositivo de cumprimento alternativo para 
a Lei de Cotas:

“Os trabalhadores com deficiência já sofrem dia-
riamente com a discriminação e a falta de oportunida-
des, e agora o governo solta mais essa maldade querendo 
tirar direitos dessas pessoas e acabar com a lei de cotas”, 
denuncia Edmilson Trevizan, presidente do sindicato.

A empresa poderá pagar para um fundo de reabilita-
ção no lugar de empregar um profissional com deficiên-
cia.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou 
à Câmara dos Deputados um projeto de lei (6159/19), 
que, se aprovado, irá prejudicar os trabalhadores com 
deficiência.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

– Permite também que a empresa cumpra sua cota 
em empresa diversa.

– O beneficiário de qualquer benefício da previdên-
cia terá a obrigação de acatar o direcionamento da reabi-
litação sob pena de perder o benefício;

– Mesmo criando o benefício do auxílio-inclusão, 
estabelece que ele somente será pago em determinadas 
condições orçamentários, o que frustra totalmente a ga-
rantia de pagamento;

– Permite que uma empresa troque a contratação de 
pessoas com deficiência pelo pagamento de uma multa 
equivalente a dois salários mínimos, durante três meses, 
multa essa que será dirigida ao Programa de Habilitação 
e Reabilitação Física e Profissional;

– Obriga as pessoas com deficiência a requererem a 
suspensão do pagamento do BPC antes de requerer o 
auxílio-inclusão, sem mesmo saber se será ou não con-
cedido este último benefício;

– Impede a aplicação da cota nas atividades que te-
nham jornada menor que 26 horas, jornadas essas que 
são ideais para as pessoas com deficiência;

pois impõe várias condições para que a pessoa com defi-
ciência venha a consegui-lo, condições essas que devem 
ser comprovadas cumulativamente;

– Todos os empregados que estiverem em gozo de 
benefício por incapacidade temporária para o trabalho, 
mesmo que insuscetível para sua atividade habitual, 
deverão se submeter ao processo de reabilitação profis-
sional para o exercício de outra atividade que não seja a 
sua, mesmo que venha a ganhar salários bem inferiores 
que o do seu cargo/função, sendo um completo desres-
peito à condição da pessoa que está doente e incapa-
citada;

– Estabelece que novos critérios de manutenção e 
revisão do auxílio-inclusão sejam realizados através de 
ato do poder executivo, violando o que a LBI prevê;

– Revoga o artigo que obriga as empresas a despedi-
rem as pessoas com deficiência quando atingirem a sua 
cota, mais uma vez esvaziando a cota do art. 93 da Lei 
8.213/91;

– Exclui o direito das pessoas com deficiência de 
manter o BPC com o salário de aprendiz, até o limite de 
dois anos, até que tenham certeza de que consigam man-
ter o emprego;

– Estabelece, ao contrário da posição do movimen-
to, que a cota de aprendiz seja computada também para a 
cota de PCD, diminuindo mais uma vaga no mercado;

PROJETO DE LEI DE PAULO GUEDES ATACA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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