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FOLHA BANCÁRIA

“Apesar da falta generalizada de vacinas 
causada pelo descaso e incompetência do gover-
no federal, a iniciativa do Sindicato junto às pre-
feituras que compõem a base da entidade está 
surtindo efeito. Estamos enviando ofícios, fa-

Na terça-feira dia 22, diretores do sindicato 
se reuniram com o Prefeito de Presidente Pru-
dente Ed Thomas (PSB) solicitando a vacina pa-
ra a nossa categoria. Ele se comprometeu junto à 
entidade de se empenhar nesta demanda, porém 
devido as regras do Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI), disse que tem dificuldade para a 
inclusão.

Ele pediu uma relação dos bancários com 
menos de 42 anos para saber a quantidade de 
doses necessárias e ficou de analisar o pedido.

PREFEITO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 RECEBEU PEDIDO DE PRIORIDADE 

DE VACINAÇÃO PARA BANCÁRIOS
zendo reuniões com prefeitos e presidentes de 
câmaras municipais, e os resultados começam 
aparecer”, diz o presidente do sindicato 
Edmilson Trevizan.

Segundo Edmilson, “Esse empenho é mui-
to importante para que avancemos na vacinação 
dos bancários de toda nossa base, e esperamos 
dos demais prefeitos esse compromisso. Se a 
atividade bancária foi considerada essencial e 
não parou nem um dia durante a pandemia, nada 
mais justo que os bancários sejam priorizados 
na vacinação. Além disto, vacinar os bancários 
da linha de frente é também proteger a popu-
lação local.”

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br

Foi aprovado no início da tarde desta quinta-
feira (17) o Projeto de Lei (PL) 1011/2020, que tra-
ta da inclusão de categorias profissionais essen-
ciais no Plano Nacional de Imunização (PNI) para 
a vacinação contra a Covid-19. O PL foi aprovado 
com a emenda de redação que incluiu a categoria 
bancária no PNI.

Agora, o PL vai para votação no Senado e, em 
caso de aprovação, vai para a aprovação do presi-
dente. A inclusão da categoria como prioritária na 
vacinação foi produto de um processo de lutas, com 
pressões das entidades sindicais, entre elas a Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT), e do Comando Nacio-
nal dos Bancários.

PL que inclui categoria bancária na vacinação 

é aprovado na Câmara dos Deputados



Os bancários estão em home office desde 
março do ano passado, quando – no início da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) – o 
Comando Nacional dos Bancários negociou 
com a Federação Nacional dos Bancos o estabe-
lecimento do regime para a proteção dos traba-
lhadores. Em setembro, os bancários do 
Bradesco aprovaram, em assembleias virtuais, o 
acordo de teletrabalho do banco.

O vice-presidente do Bradesco, André Cano, 
afirmou em reportagem publicada pelo Valor 
Econômico, na segunda-feira (21), que cogita a 
volta dos funcionários ao escritório em 2022. De 
acordo com o executivo, cerca de 98% da equipe 
está hoje em trabalho remoto.

O Comando Nacional dos Bancários, com 
apoio de federações e sindicatos da categoria de 
todo o país, iniciou no dia 18 de junho a segunda 
pesquisa sobre teletrabalho da categoria. A fase 

“Todas as etapas até agora foram negociadas 
com o movimento sindical. A volta também se-
rá, para garantirmos a segurança de todos os 
bancários do Bradesco. Nós precisamos pensar 
nas etapas que isso ocorrerá e quais os critérios 
de volta. A saúde e a segurança dos trabalhado-
res têm de estar em primeiro lugar”, afirmou 
Magaly Fagundes, coordenadora da Comissão 
de Organização dos Empregados (COE) do 
Bradesco.

Pesquisa Teletrabalho

Na primeira pesquisa, feita com 11 mil ban-
cários, 78% dos respondentes afirmaram que 
tiveram aumento na conta de luz e 42% afirma-
ram que gostariam de adotar um regime híbrido 
de trabalho. “Em julho do ano passado, quando 
foi realizada a primeira pesquisa, fazia pouco 
tempo que quase a metade da categoria tinha ido 
para o home office. Os dados foram fundamen-
tais para entender quais questões deveriam ser 
levadas para a mesa de negociação para buscar-
mos melhorar as condições de trabalho dos ban-
cários em home office”, explicou a presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que tam-
bém é coordenadora do Comando Nacional dos 
Bancários, Juvandia Moreira. “Temos que veri-
ficar os efeitos deste período mais longo de 
trabalho em casa sobre a categoria”, completou.

de respostas pela categoria segue até 2 de 
agosto. A compilação e analise será feita pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) e os resulta-
dos serão apresentados durante a 23ª Conferên-
cia Nacional dos Bancários, que será realizada 
nos dias 3 e 4 de setembro.

BRADESCO

COE BRADESCO REFORÇA A IMPORTÂNCIA

 DE NEGOCIAÇÃO PARA VOLTA DO 

TRABALHO PRESENCIAL

HUMOR
O BEBÊ VIDENTE

Assim que o bebê nasceu, começou a falar:
– Vou morrer em quatro dias. Minha mãe vai 

morrer em seis dias. E meu pai, em 30 dias.
Dito e feito: quatro dias depois, o bebê 

faleceu. Seis dias depois, foi a vez de sua mãe. 
O pai, desesperado, vendeu tudo o que tinha e 
gastou todo o dinheiro o mais rápido que pôde. 
Porém, 30 dias depois quem morreu foi o 
vizinho.

Moral da história: jamais tome decisões 
precipitadas!



SANTANDER
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Bancários

Plano Premium com preço ainda melhor para os 
colaboradores do Sindicato dos Bancários 
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50%

AFUBESP COMPLETA 38 ANOS

A Associação dos Funcionários do Grupo 
Santander Banespa, Banesprev e Cabesp (Afubesp) 
completou, na segunda-feira (21), 38 anos de luta 
em defesa dos banespianos e funcionários da ativa 
do Santander.

“A Afubesp tem uma longa história de luta em 
favor dos trabalhadores. É marcante sua atuação 
contra a privatização do Banespa, que foi funda-
mental para a manutenção da Cabesp e do 
Banesprev”, ressaltou a presidente da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira. “Mas, ain-
da hoje, sempre que o Santander ataca os trabalha-
dores e seus direitos, lá está a Afubesp na organiza-
ção e mobilização da luta, com muita informação e 
esclarecimentos”, completou. “Por isso, e muito 

“O histórico de luta da Afubesp dá lastro à sua 
atuação nacional de organização e mobilização das 
lutas em defesa dos trabalhadores do Santander. É 
uma organização imprescindível para que os bancá-
rios continuem sendo uma categoria forte e para que 
os funcionários obtenham avanços em suas reivin-
dicações junto ao banco”, destacou o secretário de 
Assuntos Socioeconômicos da Contraf-CUT, 
Mario Raia, que é secretário-geral da Afubesp.

Para além da luta
Mas, além da luta, quem é associado conta com 

muitos outros benefícios, como assessoria jurídica, 
atividades culturais e sociais, além de convênios de 
descontos nas áreas de educação, saúde, consumo, 
entre outras.

mais, a Afubesp está de parabéns. E mais ainda os 
trabalhadores, por manter uma associação tão ativa 
e necessária para suas lutas”, afirmou Juvandia.

A Afubesp mantém os trabalhadores informados 
sobre questões específicas do banco Santander, da 
Cabesp (Caixa de Assistência) e do Banesprev (pla-
no de previdência) por meio de boletins, lives, do 
site, redes sociais e mensagens eletrônicas ou des-
pachadas pelo correio, tratando tanto de questões 
dos funcionários da ativa, quanto aposentados, em 
apoio às entidades sindicais de representação dos 
trabalhadores.

 

28 DE JUNHO: CELEBRE A DIVERSIDADE E EXIJA

 O FIM DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA OS LGBTQIA+
Nesta segunda-feira, 28 de junho, é 

celebrado mundialmente o Dia 
Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

A data marca um episódio ocorrido 
em 1969, em Nova York, quando fre-
quentadores do bar Stonewall Inn rea-
giram a uma série de batidas policiais 
violentas, realizadas com frequência 
no local e sempre motivadas pela into-
lerância. O levante contra a persegui-
ção policial às pessoas LGBTIQIA+ 
durou mais de duas noites e, no ano se-
guinte, resultou na organização da pri-
meira Parada LGBTQIA+ dos Estados 
Unidos, realizada em 1° de julho de 
1970, para lembrar o episódio.
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CAIXA

A reunião do Saúde Caixa da tarde de terça-
feira (22) terminou, mais uma vez, em um impasse. 
A Caixa informou que vai aplicar a Resolução 23 da 
Comissão Interministerial de Governança Corpora-
tiva e de Administração de Participações Societá-
rias da União (CGPAR) nas propostas de modelos 
de custeio do plano. Na prática, significa que 50% 
dos custos assistenciais e administrativos serão fi-
nanciados pela empresa e os outros 50%, pelos em-
pregados, alterando o formato atual de 70%/30%.

Resolução não tem força de lei
Os representantes dos empregados reagiram 

contra. “Resolução não tem força de lei. O Acordo 
Coletivo, na cláusula que trata dos objetivos deste 
GT, não prevê a inclusão da CGPAR 23 ou contri-
buição paritária nos modelos de custeio e gestão a 
serem estudados por este grupo”, destacou Sérgio 
Amorim, representante dos empregados.

No início da reunião a Caixa informou que 
acolheria a proposta da representação dos empre-
gados – elaborar modelos de custeio com base nas 
projeções da Caixa e da empresa que assessora os 
empregados, simultaneamente. A decisão represen-
taria avanço nas discussões; no entanto, as duas si-
mulações apresentadas pelo banco já consideraram 
a implantação da CGPAR 23.

“Conta de chegada”
Outra limitação imposta pela Caixa é o teto 

de 6,5% da folha de pagamento e proventos para o 
custeio do plano por parte da empresa. “Eles estão 
fazendo conta de chegada. Querem definir o 
custeio, tirar o teto de 6,5% de participação da Caixa 
e deixar o restante para o usuário pagar”, criticou 
Marcia Krambeck.

Faltam dados
Diante do impasse, a reunião não prosseguiu. 

Antes de terminar, os representantes dos emprega-
dos reforçaram a cobrança de outros dados utiliza-

dos pela Caixa para fazer a projeção de despesas, 
como a base de cálculo da folha de pagamentos e 
proventos. “São dados relevantes que podem, 
inclusive, alterar as despesas futuras. Para propor 
um modelo de custeio precisamos saber, de fato, 
quanto custa o Saúde Caixa”, enfatizou Sergio 
Amorim.

Mobilização é urgente – Para o presidente 
da Federação Nacional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio 
Takemoto, a mobilização das entidades e de todos 
os empregados – ativos e aposentados – é urgente 
para barrar as limitações impostas pelo Governo e 
pela direção da Caixa. Um dos caminhos, segundo 
Takemoto, é o Projeto de Decreto da Câmara 
(PDC)956/2018, (https://bit.ly/2TVD5vB) da 
deputada Erika Kokay (PT/DF) que susta os 
efeitos da CGPAR 23.

De acordo com o projeto, a CGPAR excede a 
sua competência ao criar ônus e obrigações para os 
planos de assistência à saúde das estatais que não 
estão subordinadas às suas determinações. Além 
disso, a deputada argumenta que a diretriz da Co-
missão é inconstitucional. “A Constituição Federal 
elenca em seu art. 5º, inciso II, que ‘ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei’”, diz o texto do PDC.

O projeto já passou por duas comissões e está 
pronto para ser votado em plenário. “Devemos 
pressionar os parlamentares e o presidente da Câ-
mara para votar o projeto, que está parado desde o 
final do ano passado”, ressaltou Takemoto. “Preci-
samos ser claros e dizer o Saúde Caixa está amea-
çado. Precisamos reagir. Nossa força está, princi-
palmente, na união e na mobilização, e elas são 
urgentes”, alertou Takemoto.

Enquete
No site da Câmara está disponível uma en-

quete para que os cidadãos possam manifestar seu 
apoio ao PDC 956/18. Até o momento, cerca de 42 
mil pessoas já votaram, com 94% a favor do projeto 
que susta a resolução CGPAR nº 23. Acesse, vote e 
a p o i e  o  p r o j e t o . 
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2176886  

GESTÃO DE GUIMARÃES QUER IMPOR AUMENTO 

DE CUSTEIO DO SAÚDE CAIXA PARA USUÁRIOS 
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