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FOLHA BANCÁRIA

QUEREMOS

PROPOSTA!

Com lucro astronômico de
 

R$ 14,5 bilhões – construído com 
base no esforço dos trabalhadores 
e no cumprimento de metas, mui-
tas vezes abusivas – o Santander 
tem totais condições de apresentar 
propostas para as demandas dos 
funcionários!

Nos dois primeiros dias de 
negociação (3 e 4 de março) para 
a renovação do acordo coletivo 
específico e do reajuste do Pro-
grama de Participação dos Re-
sultados do Santander (PPRS), os 
representantes dos trabalhadores 
apresentaram propostas que aten-
dem às necessidades dos bancári-
os, entre elas a isenção de tarifa 
(#SantanderQueremosTarifaZero) 

e linhas de crédito com condições 
diferenciadas para os funcionári-
os. Já a direção do Santander, por 
outro lado, não trouxe respostas 
satisfatórias para as demandas 
apresentadas e sequer sinalizou 
uma nova data para a retomada 
das negociações.

Os dirigentes sindicais re-
forçaram, durante a mesa de 
negociação, que estão aguardando 
uma proposta que dialogue com 
os anseios dos trabalhadores do 
Santander e que todas as reivindi-
cações apresentadas são factíveis. 
O banco dobrou seu lucro nos 
últimos cinco anos, aumentou sua 
rentabilidade (graças ao esforço 
dos trabalhadores) e só com o que 

cobra de tarifa dos clientes arreca-
dou R$ 18 bilhões em 2019.

A minuta de reivindicações, 
elaborada com base na consulta re-
alizada com os bancários em janei-
ro e fevereiro deste ano, teve ampla 
participação dos trabalhadores.

“Nós valorizamos o proces -
so de negociação e sabemos da 
importância deste acordo para os 
trabalhadores do Santander e, por 
isso, esperamos que nos seja apre-
sentada uma proposta que atenda 
às reivindicações levantadas na 
consulta junto os funcionários do 
banco”, cobra a dirigente sindical 
Maria Rosani, coordenadora da 
Comissão de Organização de Em-
pregados do Santander (COE).



SANTANDER

VEJA AS PRINCIPAIS DEMANDAS
DOS BANCÁRIOS DO SANTANDER

ISENÇÃO TOTAL DE TARIFAS  
(#SANTANDERQUEREMOSTARIFAZERO)

REAJUSTE 

DO PPRS

LINHAS DE CRÉDITO

DIFERENCIADAS

PROVAS DA

ANBIMA

Um banco que apresentou R$ 14,5 bilhões de lucro 
líquido em um ano deveria isentar seus funcionários 
de tarifas bancárias, uma demanda antiga dos bancá-
rios do Santander. Não há, até agora, uma proposta 
concreta para corrigir esta injustiça, visto que, mesmo 
atuando em 150 países, o Santander cobra 
tarifas apenas dos trabalhadores brasi-
leiros, responsáveis pela geração 
de quase 30% do lucro global 
do banco. Mesmo no Brasil, 
apenas o bancário do 
Santander paga tarifa - 
os demais bancos não 
cobram dos seus 
funcionários. Com a 
arrecadação de R$ 
18 bilhões só com 
tarifas, o Santan-
der cobre 2 folhas 
de pagamento, 
incluindo PLR.

Os trabalhadores des-
tacaram na mesa que a 
correção do Programa de 
Participação dos Resultados 
do Santander precisa refletir 
o mesmo aumento do lucro do 
banco, que cresceu mais de 100% nos 
últimos cinco anos, ao passo que a PPRS teve 
reajuste de apenas 20%.

Como responsáveis por 28% do lucro mundial 
do banco, os funcionários do Santander no Bra- -
sil merecem ser reconhecidos pela dedicação 
e profissionalismo. Uma das formas é por meio 
de linhas de crédito diferenciadas para seus 

funcionários. O Sindicato reivindicou, em 
conjunto com a isenção de tarifas, 

juros menores para os traba-
lhadores do banco. Muitos 

funcionários chegam ao 
absurdo de obterem 

taxas mais vanta-
josas em bancos 
concorrentes.

Os trabalhadores rei -
vindicaram o custeio do 

banco de até duas provas 
de certificação Anbima, 

mesmo em caso de reprovação, 
uma vez que os novos certificados 

são uma exigência da Direção Executiva 
do Santander. Por isso, a realização de provas 

como CPA-10 e CPA-20 deve ser paga pelo banco. 
Em muitos casos, a pressão e o assédio têm adoeci- -
dos os trabalhadores que, por conta da ansiedade, 
são reprovados na prova, tendo um custo muito 
maior com sua qualificação.

VALORIZAMOS O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO!

 ESTE ACORDO É EXTREMAMENTE 

IMPORTANTE PARA OS TRABALHADORES E 

AGUARDAMOS QUE O SANTANDER RETOME O 

DIÁLOGO E APRESENTE PROPOSTAS!



SAÚDE

CAIXA

Mudanças recentes nas leis trabalhistas, que pas-
saram desapercebidas por parte dos bancários, torna-
ram a vida de quem sofre acidente no caminho para o tra-
balho mais difícil. Esse é mais um efeito nefasto da 
Medida Provisória (MP) 905, editada pelo governo Jair 
Bolsonaro em 2019: acidentes que ocorrem entre a casa 
do trabalhador e o início do expediente deixam de contar 
como acidentes de trabalho, não geram CAT (Comu-
nicação por Acidente de Trabalho) e fazem com que o 
trabalhador fique sem cobertura previdenciária em si-
tuações como esta. É importante destacar que a MP 905 
também ataca a jornada de 6 horas dos bancários e o 
descanso aos sábados, já que permite que agências 
bancárias abram nesse dia.

A mudança é alarmante para os bancários já que, em 
2019, 187 CATs foram enviadas pelos bancos para o 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 
referentes a este tipo de acidente. Isso representa quase 1 
acidente de percurso por dia útil (0,73 por dia). Em 10 
anos, dos 9.883 comunicados por acidente de trabalho 
registrados no Sindicato, 2.919 foram de acidentes de 
trajeto, representando 29,54% do total. Sem a emissão 
da CAT, eles ficarão desassistidos.

GOVERNO E BANCOS DIFICULTAM  VIDA DE 

QUEM SE ACIDENTA A CAMINHO DO TRABALHO

FUNCEF APROVA CGPAR 25 DESRESPEITANDO 

ESTATUTO VIGENTE

O dirigente reforça que a medida é mais um dos ata-
ques promovidos pela gestão de Bolsonaro e, anterior-
mente, por Michel Temer, aos direitos dos trabalhado-
res, tirando a responsabilidade do Estado e também das 
empresas em casos como este.

"Os sindicatos, que podiam agir em casos como os 
acidentes de trajeto, passam a não ter acesso a estes da-
dos, que eram comunicados obrigatoriamente as entida-
des. Assim, governo e empresas se unem em uma atua-
ção não só contra os próprios funcionários, mas também 
contra a atuação sindical em defesa da saúde e dos 
direitos dos trabalhadores", completa Damarindo.

"Na prática, o trabalhador passa a estar sozinho 
quando se acidenta, sem contar com apoio da empresa 
ou do governo. Se você sair de casa e sofrer um acidente, 
seja na rua, no transporte público ou até mesmo dentro 
da empresa, antes de bater o ponto de entrada, você não 
terá sofrido um acidente de trabalho, de acordo com o 
entendimento dado pela MP 905. Antes, a empresa tinha 
de emitir a CAT e o trabalhador tinha mais facilidade em 
acessar seus direitos previdênciários e se afastar em ca-
so de sequelas", explica o diretor da saúde do Sindicato 
de São Paulo, Carlos Damarindo.

O Conselho Deliberativo da Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef) aprovou com voto 
de Minerva as alterações da resolução número 25 da 
Comissão Interministerial de Governança Corpora-
tiva e de Administração de Participações Societá-

A Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) vão ingressar 
com ação judicial contra a decisão do Conselho 
Deliberativo em relação à Cgpar 25. A medida 
judicial visa proteger os diretos do Reg/Replan Não 
Saldado e não permitir que esse precedente coloque 
em risco toda a estrutura de governança e direitos 
dos participantes.

rias da União (CGPAR), que estabelece novas dire-
trizes para os planos de benefícios de previdência 
complementar das estatais federais, para o 
Reg/Replan Não Saldado. A ação desrespeita fron-
talmente o Estatuto vigente da Funcef que prevê 
que haja, no mínimo, quatro votos para alteração de 
regulamentos de planos.
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Com mais de 70 anos, a Cassi é um patrimônio 
dos trabalhadores do Banco do Brasil, assegurando 
a atenção à saúde e o atendimento médico de quase 
400 mil associados e familiares.

A diretoria do Sindicato tomou a decisão de de-
fender a Cassi das ameaças de extinção e apostar na 
sua sustentabilidade. Estamos num contexto políti-
co que ameaça as empresas públicas, os(as) traba-
lhadores(as) e muitas das nossas conquistas histó-
ricas.

Por isso, o Sindicato apoia a Chapa Viver Cassi 
nas eleições que ocorrem de 16 a 27 de março para 
a Diretoria e os Conselhos Deliberativos e Fiscal. 
Pela sustentabilidade da Cassi, vote Chapa 4, para a 
diretoria, e Chapa 33 para os conselhos.

Nos últimos anos, a entidade enfrentou uma 
crise financeira, com risco de intervenção e des-
monte. O quadro recente é fruto da gestão inadequa-
da dos recursos da Cassi, considerando as mudanças 
estruturais que já eram previstas com o aumento da 

BANCO DO BRASIL

Saiba quem são nossos candidatos da Chapa 4 à 
Diretoria e ao Conselho Deliberativo e da Chapa 33 
ao Conselho Fiscal

https://vivercassi.com.br/candidatos

Para resolver esta situação e impedir uma inter-
venção da ANS, os associados aprovaram um novo 
estatuto que garantiu o reequilíbrio de nosso plano 
de saúde. Agora é hora de focar nas melhorias de 
gestão e na recuperação de programas que esta-
beleçam a sustentabilidade da Cassi no longo prazo.

população idosa, necessidade de ampliação da 
infraestrutura médica e melhoria dos protocolos 
clínicos para reduzir desperdícios.

O setor de saúde exige investimentos constan-
tes. Ao contrário de outras chapas, que defendem 
reiterados aumentos nas contribuições ou a onera-
ção exclusiva dos associados sem contrapartida do 
banco, os integrantes do grupo Viver Cassi enxer-
gam na gestão otimizada de recursos, com foco na 
fiscalização, prevenção e atendimento, a saída para 
uma Cassi melhor e equilibrada.

CASSI: ELEIÇÕES TERÃO INÍCIO EM 16 DE MARÇO
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