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FOLHA BANCÁRIA

Na quarta-feira, dia 18 de outubro, as enti-
dades representativas se reuniram em Brasília, 
para definir os próximos passos na luta pela rea-
bertura de negociação e encaminhamento de 
uma solução para o custeio da Cassi. 

A Contraf entende que o banco demonstrou 
de maneira pouco incisiva que está disposto a 
reabrir a mesa de negociação solicitada pelas 
entidades. O banco tenta terceirizar sua respon-
sabilidade para a diretoria da Cassi, insistindo 
no encaminhamento que se mostrou inadequado 
e levou à rejeição da proposta.

As entidades de forma unificada – 
CONTRAF, ANABB, FAABB, Contec e 
AAFBB – reiteram o pedido de negociação 
direta com o BB e se comprometem a levar à 
mesa de negociação propostas para equilibrar a 
Cassi e garantir a sustentabilidade do plano de 
saúde. E reafirmam que os debates devem acon-
tecer entre as duas partes mantenedoras do pla-
no de saúde – BB e associados. A diretoria da 
Cassi deve assessorar a mesa de negociações 
com dados, números e cálculos atuariais, mas 
não lhe compete negociar pois não é a mantene-

dora do plano de saúde.
As premissas que devem balizar o entendi-

mento entre as partes são: estabelecer contri-
buição provisória do BB e dos associados, pre-
servando a proporcionalidade contributiva (60 
x 40) estabelecida no estatuto; manter o atual 
modelo de governança; estabelecer metas para 
aumentar o número de inscritos na Estratégia 
Saúde da Família; não criar novas despesas para 
os associados de maneira discriminatória; 
manter a solidariedade.

“O esforço conjunto das entidades repre-
sentativas é fundamental para obrigar o banco a 
reabrir a mesa de debates. A Cassi não pode 
esperar. Esperamos que o banco tenha sensibili-
dade para resolver o problema do custeio o mais 
rápido possível”, registra Wagner Nascimento, 
coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do BB.
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COBRAM NEGOCIAÇÃO SOBRE CASSI



ECONOMIA

Um dos primeiros desafios para o próximo pre-
sidente da República, já nos primeiros meses de 
2019, será a escolha pela continuidade ou modifica-
ção da atual política de valorização do salário míni-
mo, garantida por lei até o ano que vem. Além de au-
mentar o poder de compra da população mais pobre, 
essa política também foi um dos fatores importantes 
para combater a má distribuição de renda.

“A gente precisa, urgentemente, retomar o nível 
de crescimento econômico, garantir na revisão da 
política de salário mínimo a sua continuidade e, 
principalmente, revogar a PEC dos gastos sociais”, 
pondera a economista, pesquisadora do Centro de 
Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit) 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
Marilane Teixeira, em entrevista ao repórter Cosmo 
Silva, da Rádio Brasil Atual. Ela adverte que um go-
verno sem compromisso social poderá corrigir o 
salário mínimo com base apenas na inflação do 
período.

Pela Lei 13.152, de 2015, o salário mínimo além 

de ser reajustado pela inflação do ano anterior, que 
tem como parâmetro legal o INPC-IBGE, vem 
acrescido da variação do Produto Interno Bruto 
(PIB). Para o presidente da CUT em São Paulo, 
Douglas Izzo, isso garante o fomento da economia. 
"Eles tentam apontar para corte de direitos dos tra-
balhadores mas os privilégios que têm, mantêm de 
forma intocável."

desfavorável e o risco de extinção de todos os direi-
tos em função da nova legislação trabalhista apro-
vada pelo governo Temer”, afirma o presidente do 
Sindicato, Edmilson Trevizan.

FUNCIONÁRIOS DO ITAÚ RECEBEM 

13ª CESTA-ALIMENTAÇÃO NO DIA 26

ITAÚ UNIBANCO

Os bancários do Itaú vão receber a 13ª cesta-
alimentação na sexta-feira, dia 26 de outubro. A 
antecipação do benefício foi feita após a reivindi-
cação dos sindicatos. O Bradesco creditou o valor 
em setembro. Os bancos têm até o dia 30 de novem-
bro para pagar o cestão da categoria. O valor é de 
R$609,88, extensivo também, a bancária que se en-
contra em gozo da licença-maternidade na data da 
concessão. Já o funcionário que se encontra afasta-
do por acidente de trabalho ou doença terá direito 
também, desde que, na data da sua concessão, esteja 
afastado do trabalho há menos de 180 dias.

“Estes direitos são fruto da luta da categoria na 
campanha salarial, graças a uma vitória importante 
que tivemos com a manutenção das garantias de 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho por dois 
anos, mesmo diante de uma conjuntura política tão 

ESPECIALISTAS DEFENDEM A CONTINUIDADE DA 

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO



SANTANDER

O movimento sindical, vem recebendo inúme-
ras reclamações de bancários apontando que está fi-
cando impossível pagar os custos da coparticipação 
do plano de saúde oferecido pelo banco.

Uma bancária conta que teve de levar seu filho 
com urgência ao pronto socorro e foi cobrado cerca 
de R$ 80 por esse atendimento. Segundo a traba-
lhadora, que está afastada, todos os exames e con-
sultas realizados pelo convênio passaram a ser 
cobrados.

“O que me admira é que antes não havia tal co-
brança dessa coparticipação. Lembro que no inicio 
foi dito que iriam cobrar a coparticipação referente 
ao uso de psicoterapia, nutricionista, ou RPG, mas 
agora tudo é cobrado. É realmente um absurdo”, 
protesta.

Segundo a bancária, no mês de setembro ela re-
cebeu uma cobrança de mais de R$ 500,00 de copar-
ticipação, além da cobrança da assistência médica, 
que é de R$ 136,56.

“Estou afastada, então o banco esta debitando 
esse valor absurdo na complementação de acidente 
de trabalho, que é de pouco mais de R$ 1.000,00. 
Recebi de salário esse mês menos de R$ 300,00 não 
tenho como arcar com tal cobrança.”

Histórico de aumentos abusivos
Desde 2013, o Santander vem sistematicamente 

quebrando regras do contrato de trabalho transferin-
do para os trabalhadores a maior parte dos custos 
com o plano de Saúde.

Em novembro daquele ano o banco aplicou 
reajuste de cerca 30% na mensalidade e implemen-

tou a cobrança por faixa etária. O movimento sindi-
cal conseguiu impedir esse aumento através de uma 
ação trabalhista.

Em novembro de 2014, o banco aplicou novo 
reajuste de cerca de 20% e reduziu de 24 para 21 
anos a permanência do filho no plano de saúde co-
mo dependente. O filho com idade entre 21 e 24 
anos passou a permanecer coberto pelo convênio, 
mas como agregado, pagando o preço de mercado.

Nos meses de novembro dos dois anos seguin-
tes, o banco aplicou novamente reajustes muito aci-
ma da inflação.

Em fevereiro de 2017, o movimento sindical foi 
informado que o banco rescindiria o contrato com a 
Bradesco Saúde e passaria o serviço para a Sul 
América Saúde, implicando em aumento da 
coparticipação de 20% para 25% nas consultas, 
exames e terapias. E a partir da sexta consulta, a 
coparticipação passará para 30%.

Desde que tomou conhecimento das mudanças 
unilaterais realizadas pelo Santander, o movimento 
sindical cobrou que o banco deveria rever a forma 
de cobrança de coparticipação, pois é inviável 
economicamente para os trabalhadores.

“Esse modelo é perverso, pois o trabalhador 
descobre que não consegue pagar a coparticipação 
justamente no momento que está doente e precisa 
fazer vários exames, ficar internado ou ser atendido 
no pronto socorro”, diz o presidente do sindicato 
Edmilson Trevizan. “Os trabalhadores portadores 
de doença crônica também estão endividados, pois 
precisam de acompanhamento médico e realizar 
exames regularmente e ficam refém da copartici-
pação que consome grande parte do salário”, 
acrescenta Edmilson. 

O movimento sindical já discutiu esse tema 
com o banco e reivindicou, entre outras medidas, 
que se estabeleça um teto para o desconto mensal da 
coparticipação somado a mensalidade. “É inad-
missível que um banco tão lucrativo como o 
Santander deixe o seu trabalhador, que está doente, 
praticamente sem salário por causa do alto custo da 
assistência médica”, conclui o presidente. 

SANTANDER: 

CUSTOS ABUSIVOS NO PLANO 

DE SAÚDE ASSUSTAM BANCÁRIOS
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em que ocorre intervenção na gestão de uma opera-
dora.

Ranking de reclamações
Depois de passar mais de seis meses no topo do 

ranking de reclamações da ANS, o Saúde Caixa 
chegou a descer para a terceira colocação e agora 
está em segundo lugar, atrás da Postal Saúde, do 
pessoal dos Correios. O índice atual do Saúde Caixa 
é 7,04, enquanto a média geral do setor é 2,66.

Saúde Caixa é “plano antigo”
Contudo, o usuário que consultar o site da ANS 

ainda encontrará a informação de que o Saúde 
Caixa estaria suspenso. Isto ocorre porque a Caixa 
se registrou na ANS em 21/12/1998 e registrou ape-
nas um plano que, conforme a legislação, é conside-
rado “antigo”. Planos antigos são aqueles registra-
dos antes do início da vigência da Lei 9656, que co-
meçou a vigorar em janeiro de 1999. Aos olhos da 
ANS, o Saúde Caixa é um plano antigo, logo não 
pode ser comercializado. No caso das autogestões, 
como não há comercialização de planos, caso o 
regulamento tenha sido adaptado à lei, o ingresso de 
novos usuários é autorizado.

A Caixa não esclarece por que mantém o Saúde 
Caixa como um plano antigo, embora a assistência 
siga todas as determinações da regulação, como o 
Rol de Procedimentos, por exemplo. Dados da ANS 
mostram que a presença dos planos antigos no setor 
é cada vez menor. No mercado somente 9% dos 
usuários estão em planos antigos. Nas autogestões, 
somente 37,8%.

CAIXA

Voltou ao normal a situação do Saúde Caixa, 
após a Fenae e o Conselho de Usuários terem de-
nunciado a suspensão do plano pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Devido à 
restrição, muitos dependentes de usuários deixaram 
de ser incluídos no plano. A situação se regularizou 
depois que a Caixa melhorou a estrutura na Central 
de Atendimento e o número de reclamações dimi-
nuiu.

Em nota, a ANS confirma que a Caixa “não tem, 
no momento, nenhum produto com comerciali-
zação suspensa pelo Programa de Monitoramento 
da Garantia de Atendimento”. Esse programa é 
realizado a cada três meses pelo órgão regulador e 
se baseia nas reclamações de usuários sobre pro-
blemas relacionados à cobertura assistencial, como 
negativas de atendimento ou descumprimento de 
prazos máximos para a realização de consultas, 
exames e cirurgias. A ANS também informa que a 
Caixa não se encontra sob regime especial, situação 

ANS RETIRA SUSPENSÃO DO SAÚDE CAIXA

Inscrições: de 22/10 À 23/12
Idade Mínima: 45anos (nasc. 1974)
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CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SUÍÇO 
SUPERMASTER

NO CLUBE DOS BANCÁRIOS

º
Inscrições: de 22/10 À 23/12
Idade Mínima: 16 anos (nasc. 2003)
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CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SUÍÇO 
INTEGRAÇÃO

NO CLUBE DOS BANCÁRIOS

º
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