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FOLHA BANCÁRIA

O Ministério receberá as informações da 
distribuição da categoria pelos estados para a 
encaminhar as doses de vacina para serem apli-
cadas nos postos e unidades de saúde de cada 
local, a partir da semana que vem. A decisão 
favorável foi importante vitória da categoria que 
se organizou para cobrar a inclusão no PNI, por 
meio do Comando Nacional dos Bancários.

“Tivemos uma excelente notícia. Acaba-

O Ministério da Saúde informou na terça-
feira (6) a inclusão da categoria bancária entre 
as prioridades do Plano Nacional de Imunização 
(PNI) contra a Covid-19. O anúncio foi feito 
pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De 
acordo com o Ministério, até o final da semana o 
informe técnico que incluiu a categoria será for-
malizado com a inclusão dos bancários e dos 
trabalhadores dos Correios.

O governador do estado de São Paulo, 
João Dória não vai incluir como prioritários os 
bancários e os funcionários dos Correios na 
vacinação contra a covid-19. O Ministério da 
Saúde decidiu colocar as duas categorias 
como prioridade no Plano Nacional de 
Imunizações, mas destacou que estados e 
municípios têm autonomia.

SP NÃO PRIORIZARÁ VACINAÇÃO 

DE BANCÁRIOS E CARTEIROS; 

CRITÉRIO SEGUE IDADE

mos de sair de uma reunião com o ministro 
Marcelo Queiroga, que nos informou que o 
Ministério da Saúde está atendendo nosso pleito 
de inclusão dos bancários e bancárias no Plano 
Nacional de Imunização. É uma notícia muito 
esperada para os bancários e bancárias que estão 
na linha de frente, no atendimento. Uma grande 
vitória do Comando Nacional dos Bancários, 
dos sindicatos, das federações em todo o Brasil, 
que têm feito essa luta já há algum tempo, pela 
inclusão da categoria por vacina. Essa nossa 
luta continua, por vacina para todos”, declarou a 
presidenta da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Juvandia Moreira, que também coordena 
o Comando Nacional .

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br

CATEGORIA BANCÁRIA É INCLUÍDA 

COMO PRIORITÁRIA NA VACINAÇÃO

 CONTRA A COVID-19, MAS DÓRIA

NÃO SEGUIRÁ PNI.



Como se não bastasse estar doente e, por conta 
disso, afastado do trabalho, o banco Santander ain-
da piora a saúde mental, emocional e física dos tra-
balhadores que se encontram nessa condição. Uma 
das medidas nesse sentido é o desconto da assistên-
cia médica na conta corrente dos bancários que es-
tão afastados sem remuneração e sem direito à com-
plementação salarial prevista em cláusula na CCT 
(veja ao lado da matéria, box com os casos em que o 
trabalhador fica sem remuneração e sem comple-
mento).

Antes o banco mantinha o desconto da assistên-
cia médica na folha de pagamento para todos os tra-
balhadores afastados, independentemente de ter ou 
não complementação salarial. Nesse caso, o bancá-
rio contraía uma dívida com o banco/RH/emprega-
dor decorrente da sua relação de emprego, e não ti-
nha que pagar juros. Agora, com o desconto em con-
ta corrente do trabalhador, isso gera encargos e ta-
xas caso o funcionário não tenha dinheiro na conta. 
O Santander alega que passou a fazer isso porque se 
trata de uma relação de consumo.

“É no mínimo insensibilidade por parte do ban-
co com a situação desses funcionários. Ainda que o 
trabalhador esteja recebendo benefício do INSS, is-
so se torna um problema, porque a cobrança da 
assistência médica pode cair na conta antes do cré-
dito do benefício, o que também vai gerar juros so-
bre essa dívida. Mas, na maioria das vezes, os traba-
lhadores estão sem benefício do INSS e sem salário, 
e o problema é ainda maior. Vira uma bola de neve, 
com a dívida aumentando ainda mais por conta dos 
encargos bancários”, destaca Ana Marta, dirigente 

SANTANDER

SANTANDER FAZ DA VIDA DOS 

TRABALHADORES AFASTADOS UM INFERNO

  “Ressaltamos ainda que a mensa-

A dirigente informa que o Sindicato 
já encaminhou um pedido de reunião 
com o banco para tratar do assunto. Os 
representantes dos trabalhadores estão 
reivindicando que o débito permaneça 
ocorrendo na folha de pagamento. 
Reivindicam ainda que, no retorno ao 
trabalho, se o saldo da dívida com a as-
sistência médica for superior a 30% do 
salário, que seja efetuado o parcelamen-
to do desconto.

do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo.

lidade da assistência médica e a coparticipação vêm 
sofrendo mudanças e aumento muito acima da in-
flação desde 2013, e a cada ano pesando mais nos 
salários e no bolso dos trabalhadores”, acrescenta.

CONVÊNIO
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Erika também falou sobre a importância dos pla-
nos de saúde de autogestão. “Eles podem traçar per-
fis epidemiológicos da categoria ou de uma empre-
sa. Isso permite a elaboração de programas de saúde 
específicos para atender a demanda daquele grupo e 
possa fazer com que o espaço e trabalho não seja um 
lugar de sofrimento”, disse. “Além de trabalhar com 
saúde preventiva, não apenas curativa”, completou.

Barrar a retirada de direitos
Para Érika Kokay a aprovação da CGPAR23 po-

de ser o pontapé para que os trabalhadores consi-
gam impedir a retirada de seus direitos. “Eu creio 
que, a aprovação do PDC 956/2018 para barrar a 
CGPAR 23, pode abrir espaço para impedirmos que 
o governo continue retirando direitos dos traba-
lhadores. Pode, inclusive, barrar a CGPAR25” (que 
tem os mesmos defeitos de origem da CGPAR23). 

Em entrevista à Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), a 
deputada federal Érika Kokay (PT-DF) explicou os 
motivos pelos quais a resolução 23 da Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da 
União (CGPAR) deve ser barrada. Ela também fa-
lou sobre a tramitação do Projeto de Decreto Legis-
lativo 956/2018, de sua autoria, que susta os efeitos 
desta resolução.

Para a deputada a CGPAR23 visa quebrar os pla-
nos de autogestão e permitir a entrada dos planos 
privados neste mercado. “Um processo de privati-
zação começa pela retirada de direitos dos trabalha-
dores para diminuir o custo das empresas que 
vierem a adquirir as hoje empresas públicas com a 
gestão de pessoas. É um processo que visa facilitar a 
privatização”, explicou.

Autogestão

“A CGPAR23 é absolutamente abusiva e ilegal. 
Uma resolução não pode se contrapor ao regramen-
to legal. É uma resolução que busca retirar direitos e 
desconstrói ou enfrenta os contratos de trabalho”, 
disse a deputada. “Entramos com um projeto de de-
creto legislativo para impedir que esta resolução 
venha a solapar direitos dos trabalhadores”, com-
pletou a deputada, explicando que conseguiu o nú-
mero de assinaturas suficientes para que o seu pro-
jeto tramite em regime de urgência na Câmara dos 
Deputados.

“CGPAR 23 É ABUSIVA E ILEGAL”, DIZ A 

DEPUTADA FEDERAL ÉRIKA KOKAY

Com 354 votos favoráveis e 20 contra, a 
Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira 
(8), o requerimento de urgência na tramitação do 
Projeto de Decreto Legislativo 956/2018, de auto-
ria da deputada federal Érika Kokay (PT-DF), que 
susta os efeitos da resolução 23 da Comissão Inter-
ministerial de Governança Corporativa e de Admi-
nistração de Participações Societárias da União 
(CGPAR).

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2176886

“Esta resolução ilegal traz grandes prejuízos 
aos empregados de empresas públicas, inclusive 
dos bancos públicos. Foi muito importante a apro-
vação da tramitação em regime de urgência do 
PDC 956, que barra os descalabros que estão sen-
do cometidos contra os planos de saúde do fun-
cionalismo”, afirmou o secretário de Relações de 
Trabalho e responsável da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT) pelo acompanhamento da tramitação dos 
projetos de interesses da categoria no Congresso 
Nacional, Jeferson Meira, o Jefão. “Mas, ainda 
não acabou. Agora, temos que manter a articu-
lação e a pressão sobre os deputados para que o 
PDC seja aprovado e encaminhado ao Senado para 
que se encerrem os ataques aos planos de saúde das 
empresas públicas”, completou.

Para declarar apoio ao PDC 956/18, que susta 
os efeitos da CGPAR 23, acesse o link abaixo e 
CONCORDE TOTALMENTE.

Enquete sobre o PDC 956/2018

Aprovada urgência na 

tramitação de projeto 

que barra a CGPAR 23
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BANCO DO BRASIL

Enfraquecimento da Cassi, redução do número 
de credenciados, falta de transparência e mais aten-
ção aos interesses do banco do que aos interesses 
dos funcionários do Banco do Brasil. Estes são 
alguns dos resultados da implantação do novo plano 
de saúde criado pelos diretores da Caixa de As-
sistência dos funcionários do Banco do Brasil, cha-
mado de “Cassi Essencial”. O alerta é das entidades 
sindicais e representativas dos trabalhadores do BB.

O plano foi criado por diretores e conselheiros 
eleitos e indicados pelo banco na Cassi. Parece que 
todos se subordinam aos interesses do banco e se 
esquecem de defender os interesses dos associados.

Os sindicatos e entidades que representam os 
funcionários do banco denunciam que, por se tratar 
de um plano de mercado, o trabalhador que aderir ao 
Cassi Essencial não contará com o patrocínio do 
banco e com as contribuições patronais. Portanto, se 
mais funcionários forem atraídos para o novo pro-
duto, haverá redução do número de participantes 
nos planos de Associados e Cassi Família, colocan-
do em risco todo o sistema de solidariedade da 
Cassi.

Canibalização e descumprimento do estatuto

Em outras palavras, os diretores da Cassi criaram 
um produto para ajudar o banco e enfraquecer a 
Cassi. Uma autofagia explícita. O Cassi Essencial 
ajudará o banco, que poderá forçar funcionários a 
migrar para este plano e, assim, poderá fugir do pa-
trocínio e reduzirá suas despesas com a saúde dos 
funcionários. A migração de participantes do Cassi 
Família para o novo plano poderá inviabilizar o 
Cassi Família, encarecendo suas mensalidades – 
pela relação contratual, a Cassi deve manter os 

O Cassi Essencial foi criado sob o argumento de 
atrair os participantes que cancelaram o Plano Cassi 
Família e desejam um plano mais barato. Mas não é 
isso que fica evidente ao analisar o novo produto. O 
plano foi criado não apenas para atrair ex-funcioná-
rios e parentes por consanguinidade e afinidade dos 
funcionários do Banco do Brasil. Os funcionários 
do BB e da Cassi, aposentados e pensionistas e fun-
cionários oriundos dos bancos incorporados tam-
bém poderão aderir ao novo plano.

Outra questão levantada pelas entidades sindi-
cais é a falta de transparência, isso porque os direto-
res da Cassi não divulgaram um comparativo de 
preços entre os planos Cassi Família e Cassi Essen-
cial, comprometendo a possibilidade de qualquer 
interessado verificar a relação custo x benefício 
mais vantajosa para ele.

Fukunaga destaca que a direção da Cassi 
contraria o estatuto da entidade, que estabelece:

§ 1º – O ingresso no Plano de Associados da 
CASSI será feito mediante solicitação do funcio-
nário, a qualquer tempo, a partir da data de iní-
cio do vínculo empregatício com o Banco do 
Brasil S.A.”

Menos credenciados, mais coparticipação

“O que os diretores da Cassi estão propondo com 
o plano Cassi Essencial é irregular, desobedece ao 
estatuto da entidade. Além disso, configura crime 
de responsabilidade com o futuro da Cassi, uma vez 
que deixaria de ter novos entrantes”, pondera 
Fukunaga.

“A adesão de funcionários (ao Cassi Essencial) 
desconfigura o Plano Associados, que é um plano 
solidário, onde os entrantes ajudam a custear os 
mais velhos e o banco é obrigado a custear parte das 
despesas. Já o Cassi Essencial, na prática, é um pla-
no de mercado”, explica o coordenador da Comis-
são de Empresa dos Funcionários do Banco do 
Brasil (CEBB), João Fukunaga.

A rede de credenciados do Cassi Essencial, prin-
cipalmente nos grandes centros, é bem menor que a 
rede dos demais planos, criando dificuldades para o 
atendimento aos participantes. O valor pago em co-
participação em exames, consultas e procedimentos 
neste plano também maior que nos outros, e pode 
não compensar a redução das contribuições 
mensais.

“Art. 6º. São associados da CASSI, nos termos 
e condições previstas neste Estatuto e no Regula-
mento do Plano de Associados: I. os funcionários 
do Banco do Brasil S.A. de qualquer categoria, 
inscritos no Plano de Associados.

planos ativos enquanto houver participantes.

CASSI ESSENCIAL É CAVALO DE TROIA E PÕE

 EM RISCO TODA A CASSI
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