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FOLHA BANCÁRIA

“Vamos nos empenhar para garantir o comparecimento do maior número possível de 
sindicalizados às urnas. É isso que garante a democracia e transparência do processo, que 
dará legitimidade à diretoria eleita e fortalecerá a entidade”, Edmilson Trevizan presidente 
do sindicato.

O edital informa ainda o prazo para que bancários sindicalizados inscrevam chapas para 
concorrer ao pleito.

A eleição da diretoria do Sindicato para a gestão 2022/2025 será nos dias 28 e 29 de 
outubro de 2021, conforme edital abaixo. 

ELEIÇÃO DO SINDICATO

Presidente Prudente, 24 de agosto de 2021.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E 
FINANCIARIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES SINDICAIS

 Caso não seja obtido o quorum em primeira convocação, a eleição, em segunda votação, será 
realizada nos dias 01 e 02 de dezembro de 2021, e não conseguindo o quorum na segunda convocação, a 
eleição, em terceira votação, será realizada nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021. Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas, realizar-se-à nova eleição 07 (sete) dias após. O encerramento do prazo 
destinado ao registro de chapas será acompanhado por 03 (três) representantes de sindicatos local, que 
será convocado pelo Presidente desta entidade.

 A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias a contar de publicação da 
relação das chapas registradas.

Pelo presente edital, faço saber que nos dias 28 e 29 de outubro de 2021, na sede desta entidade e atra-
vés de mesas itinerantes, será realizada eleições para composição da Diretoria Executiva, Representante 
de Banco, Representante da FETEC, Conselho Fiscal e Suplentes, ficando aberto o prazo de 07(sete) dias 
para o registro de chapas, que correrá a contar da data de publicação do Aviso Resumido deste Edital, nos 
termos do Estatuto Social desta entidade e a legislação vigente. O requerimento acompanhado de todos 
os documentos e exigidos para o registro, será dirigido ao Presidente da entidade, podendo ser assinado 
por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade funcionará, no período 
destinado de registro das chapas, no horário das 08:00 às 18:00 horas, onde se encontrará à disposição 
dos interessados, pessoas habilitadas para o atendimento, prestação de informações concernentes ao pro-
cesso eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo.



Em mesa de negociação com a Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE) da Caixa Econômica 

Uma consulta pública do Senado quer saber a 
opinião dos brasileiros sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo 342/2021 (antigo PDC 956/2018) que 
susta os efeitos da Resolução 23 da Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da 
União (CGPAR), que impõe uma redução dos 
gastos das empresas públicas federais com planos 
de saúde dos trabalhadores. A proposta foi aprovada 
na Câmara dos Deputados por 365 votos favoráveis 
e 39 contrários.

“A CGPAR 23 é um emaranhado de ilegalidades 
e maldades contra a classe trabalhadora, que 
desrespeita o ordenamento jurídico e afeta a saúde 
física, psicossocial e financeira dos empregados e 
empregadas das estatais. Temos todos que acessar o 
site do Senado e mostrar que apoiamos este projeto 
que susta os efeitos desta resolução totalmente 
prejudicial ao trabalhador e seus direitos”, disse o 
secretário de Relações do Trabalho e responsável 
pelo acompanhamento das questões de interesse 
dos trabalhadores em tramitação no Congresso 
Nacional, Jeferson Meira, o Jefão.

O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados 
é de autoria da deputada federal Erika Kokay 
(PT/DF)

Para o trabalhador mostrar que concorda com a 
aprovação do PDL 342/2021 , basta acessar o site do 
S e n a d o 
(https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualiz
acaomateria?id=149198 “Sim”)  e votar .

Saúde Caixa

CAIXA/BANCO DO BRASIL

SENADO ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE 

PROJETO QUE SUSTA CGPAR 23
Federal, ocorrida na quarta-feira (11), o banco man-
teve a imposição do uso da CGPAR 23 no custeio do 
plano de saúde dos empregados, o Saúde Caixa. 
“Além de não ser lei, não estar prevista no nosso 
Acordo Coletivo de Trabalho e existir a possibili-
dade de ser anulada no Senado, a decisão de exe-
cutar a CGPAR está nas mãos do presidente da 
Caixa, uma vez que existe uma portaria do Governo 
Federal que permite que as empresas peçam exce-
ção da aplicação da medida, mas ele insiste na utili-
zação da resolução. Portanto, trata-se de uma impo-
sição de Pedro Guimarães”, disse a coordenadora 
da CEE, Fabiana Uehara Proscholdt, que também é 
secretária de Cultura da Contraf-CUT.

Os riscos

Mas, para Fabiana, a derrubada da CGPAR 23 é 
uma das tarefas prioritárias não apenas dos bancá-
rios, mas de todos os trabalhadores de empresas 
públicas. “A medida afeta todos os trabalhadores de 
empresas públicas federais. Por isso, esta é uma 
ação que une a todos”, completou.

O médico e consultor em Saúde da Contraf-
CUT e da Federação Nacional das Associações de 
Pessoal da Caixa (Fenae), Albucacis de Castro, 
destacou que a imposição do banco no uso da 
CGPAR 23 em seu Estatuto, representa, em longo 
prazo, o fim do Saúde Caixa para a maioria dos 
empregados. “É um limite de 6,5% da folha de pa-
gamentos e proventos para custear o plano de 
Saúde. Sabemos que o reajuste salarial é muito 
inferior à inflação médica, assim, em longo prazo, 
pode levar a uma contribuição inversa do modelo 
atual, fazendo os empregados custearem um 
percentual muito maior do que a empresa”.

Atualmente o modelo de custeio do Saúde Caixa 
é 70-30, com a empresa arcando com 70% dos 
custos e os trabalhadores 30%. O banco quer impor 
a CGPAR 23, aceitando a arcar com, no máximo 
50% dos custos, limitado a 6,5% da folha de 
pagamentos.

“A observação feita pelo Albucacis é válida 
também para os trabalhadores de outras empresas. 
Os custos médicos sempre aumentam mais do que a 
inflação. Se este limite for imposto, aos poucos os 
trabalhadores pagarão quase que a totalidade de 
seus planos de saúde”, concluiu Fabiana.



ITAÚ UNIBANCO

Juntos para cuidar do 
melhor de você: a sua saúde.

Oeste Saúd
e Sindicato dos
Bancários

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

DE DESCONTO
NAS 3 PRIMEIRAS 
MENSALIDADES

50%

Os representantes do Itaú apresentaram o núme-
ro de trabalhadores que ainda estão devendo horas 
devido ao afastamento durante a pandemia. Em de-
zembro de 2020, o total era de 5.962 funcionários. 
Mas, em junho de 2021, houve uma redução de 34% 
totalizando, 3.911 trabalhadores. “A redução se deu 
pelo banco ter cumprido com a palavra de possibili-
tar que todos os funcionários que estão casa reali-
zasse trabalhos em home office para que não fossem 
prejudicados”, explicou Jair Alves, coordenador da 
COE Itaú.

Emprego, remuneração e banco horas negativas 
foram os principais pontos da pauta da reunião entre 
a Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Itaú com a direção do banco, na quinta-
feira (12). Também foram iniciadas as negociações 
para o retorno dos trabalhadores presencialmente.

Apesar da diminuição, os dirigentes sindicais 
questionaram o Itaú de como ficarão os bancários 
que estão em casa sem cumprir horas em home 
office se não conseguirem compensar as horas. “O 
prazo para compensação terá que ser revisto. Os 
bancários não podem ser prejudicados, já que não 
foi por vontade deles não terem equipamentos para 
realizar o trabalho”, afirmou Jair Alves.

A COE cobrou do banco o fim das demissões, 
mais transparência na implementação do programa 
GERA e a negociação de pontos específicos dele, 
como as horas devedoras dos trabalhadores do 
grupo de risco.

O banco também apresentou o número de desli-
gamentos e admissão desde o ano de 2019. Em 
2021, por exemplo, são 6.908 admitidos e 3.640 
desligados, perfazendo um saldo positivo de 3.268 
postos de trabalho. Apesar do saldo positivo desse 
ano, a COE pediu a suspensão das demissões levan-
do em consideração a pandemia e a crise que o país 
se encontra e também cobrou a criação de um Cen-
tro de Realocação para os trabalhadores. “Não é jus-
to que o banco continue demitindo sem dar uma 
chance ao trabalhador de realocação, o Itaú tem co-
mo fazer isso, pois já foram realizadas realocações 
eficientes em conjunto com os sindicatos em outros 
momentos”, ponderou o coordenador.

Os representantes dos sindicatos ainda entrega-
rão ao Itaú um documento com todas as reivindica-
ções dos funcionários, definidas no Encontro 
Nacional dos Bancários do Itaú, realizado na sema-
na passada, quando foram debatidos os temas de 
emprego, remuneração, saúde e previdência.

Outro ponto debatido entre o banco e a COE foi a 
preocupação com o retorno ao trabalho presencial 
dos bancários a partir de setembro. O Itaú disse que 
o retorno ocorrerá de uma maneira voluntária e 
seguindo todos os protocolos vigentes na lei, ressal-
tou que para que tudo dê certo, quer debater com os 
sindicatos como será este retorno. Os sindicatos 
colocaram as preocupações com os bancários que 
não quiserem se vacinar, com o retorno das gestan-
tes, do grupo de risco e o seguimento e fiscalização 
dos protocolos.

COE E ITAÚ DEBATEM EMPREGO, 

REMUNERAÇÃO E BANCO HORAS NEGATIVAS

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br

- Ah, eu vou ficar na porta entrando e saindo, 
entrando e saindo, entrando e saindo, até São 
Pedro ficar de saco cheio e falar: “ôh, menino! 
Ou entra, ou sai de uma vez”. Aí eu entro..

Numa aula de catecismo, o padre pergunta:
- Joãozinho, o que você fará para entrar no 

céu?

OU ENTRA OU SAI

HUMOR
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EMPREGO

A MPV 1045/2021, aprovada pela Câmara dos 
Deputados dia 10 de agosto, foi editada pelo 
Governo Federal para renovar o Programa Emer-
gencial de Manutenção do Emprego e da Renda e 
sobre medidas complementares para o enfrenta-

Segundo Paim, “a proposta, nos termos aprovado 
pela Câmara dos Deputados, aprofunda as recentes 
alterações nas leis do trabalho. Representa forte 
redução de direitos dos trabalhadores, perda de 
renda e degradação das condições de trabalho. É 
uma afronta ao estado de bem-estar social, o valor 
social do trabalho e do princípio da dignidade da 
pessoa humana, previstos na Constituição Federal.”

“É inaceitável que, diante das crises sanitária, 
econômica e social que o país enfrenta, há setores 
que queiram se aproveitar para aprofundar a retira-
da de direitos dos trabalhadores brasileiros”, disse 
sobre a MPV 1045/2021 o senador Paulo Paim 
(PT/RS), em entrevista concedida ao jornalista 
Olyntho Contente, do Sindicato dos Bancários do 
Rio Janeiro.

O Senado vai analisar e votar o texto da Medida 
Provisória 1045 da Reforma Trabalhista do governo 
de Jair Bolsonaro, que foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados. Os senadores têm até o dia 7 de 
setembro para aprovar ou rejeitar a MP. Caso haja 
mudanças no texto aprovado pelos deputados, a 
proposta volta à Câmara para nova votação.

– restringe o acesso à Justiça gratuita, em geral, 
não apenas na esfera trabalhista;

– proíbe juízes de anular pontos de acordos ex-
trajudiciais firmados entre empresas e empregados;

“O texto é extremamente prejudicial aos traba-
lhadores e ataca até os menores aprendizes. Se apro-
vado, vai diminuir os salários, estimular as empre-
sas a trocar até 40% dos seus quadros de trabalhado-
res para pagar menos, acaba com o 13º salário e reti-
ra o direito às férias remuneradas, entre outras me-
didas perversas e de ataques a direitos conquistados 
pela classe trabalhadora”, explica Edmilson 
Trevizan, presidente do sindicato.

– aumenta o limite da jornada de trabalho de mi-
neiros;

– dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive 
para casos de trabalho análogo ao escravo.

– reduz o pagamento de horas extras para 
algumas categorias profissionais, como bancários, 
jornalistas e operadores de telemarketing;

– cria programa de incentivo ao primeiro empre-
go (Priore) para jovens, e de estímulo à contratação 
de maiores de 55 anos desempregados há mais de 
12 meses; empregado recebe um bônus no salário, 
mas seu FGTS é menor;

– cria modalidade de trabalho, sem carteira as-
sinada (Requip) e sem direitos trabalhistas e previ-
denciários; trabalhador recebe uma bolsa e vale-
transporte;

– cria modalidade de trabalho sem direito a fé-
rias, 13º salário e FGTS;

Confira as principais mudanças

mento da Covid-19 no âmbito das relações de traba-
lho. Mas, com o envolvimento pessoal do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, foram inseridos diver-
sos “jabutis” na proposta, fazendo com que ela se 
tornasse um aprofundamento da reforma trabalhis-
ta, com consequências drásticas para os trabalhado-
res, inclusive com uma emenda que pode atingir a 
jornada de trabalho da categoria bancária.

MP 1045 É UMA AFRONTA A 

DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS 

NA CONSTITUIÇÃO
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