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FOLHA BANCÁRIA

A Comissão Especial da reforma adminis-
trativa da Câmara dos Deputados aprovou na 
quinta-feira (23) um projeto substitutivo do de-
putado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA) à Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 32, a 
chamada reforma administrativa. O substitutivo 
foi aprovado com 28 votos, contra 18 dados pela 
oposição. A PEC 32 acaba com a estabilidade do 
servidor público e também dos trabalhadores 
das empresas públicas, incluídos os bancos. 
Traz sérios impactos à vida de toda a população 
e afeta qualquer retomada de desenvolvimento 
econômico.

O substitutivo aprovado privatiza a gestão 
de órgãos públicos por meio de convênios. Para 
a oposição, os convênios podem desviar recur-
sos da Saúde e da Educação e prejudicar a quali-
dade de serviços públicos. Outro retrocesso são 
as contratações temporárias, por até dez anos.

“Essa ‘deforma’ administrativa carrega o 
DNA desse governo. Só traz prejuízos, tanto ao 
serviço público como aos seus servidores. É um 
verdadeiro desmonte do Estado baseado em pre-
missas falsas por parte do governo Bolsonaro, 
seus seguidores e a bancada empresarial no 
parlamento, que quer substituir empregados 
concursados por contratos milionários com suas 
empresas. O povo brasileiro e o funcionalismo 
público têm que dar a resposta nas urnas”, criti-
cou o secretário de Relações do Trabalho da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Jeferson 
Meira, o Jefão, que acompanha os projetos de 

AMEAÇAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA 

SÃO APROVADAS EM COMISSÃO
interesse da categoria bancária no Congresso.

Plenário pode rejeitar
“O governo Bolsonaro manobrou, mudou 

composição da sua base e conseguiu aprovar a 
PEC 32 na Comissão Especial. Mas sabemos 
que é uma vitória de Pirro, porque o governo 
não tem 308 votos no Plenário. A oposição se-
gue unida e forte com servidores e servidoras 
contra a PEC. A luta continua”, postou em seu 
perfil no Twitter a deputada federal Erika 
Kokay (PT-DF).

“A PEC é ruim para os servidores e pés-
sima para os cidadãos que usam os serviços pú-
blicos. Por isso, o governo terá muita dificulda-
de de aprová-la no Plenário. Já na Comissão 
Especial, o governo teve que trocar os membros 
na última hora para conseguir os votos”, desta-
cou o advogado Marcos Rogério de Souza, as-
sessor jurídico na liderança do PT. A bancada de 
apoio ao governo jogou peso para aprovar a 
PEC. Um exemplo da corrida dos governistas à 
comissão aconteceu com o Partido Novo, que 
tem oito deputados na Câmara e foi em peso à 
reunião com sete parlamentares. No plenário, 
haverá mais resistência à reforma.

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br



A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e a Comissão 
dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB) 
voltam a cobrar o agendamento de reunião para 
debater devolução dos valores pagos de co-partici-
pação, inclusive retroativos à resolução 23 da Co-
missão Interministerial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participações Societárias da 
União (CGPAR), que teve seus efeitos sustados 
com a aprovação do PDL 342/2021.

A redução da coparticipação dos funcionários 
do BB à Cassi é um compromisso feito em Mesa de 
Negociação entre as duas partes, isto é, de um lado a 
diretoria da Cassi e, de outro, as entidades que 
representam os funcionários. A proposta é retomar 
os índices de coparticipação praticados em 2018.

As entidades realizaram nova cobrança à dire-
toria da Cassi e ao Conselho Deliberativo durante a 
posse da chapa do diretor de Planos de Saúde e 
Relacionamento com Clientes, Emilio Flesch, e me-
tade do conselho deliberativo eleitos. “Vale ressal-
tar que essa chapa ‘Todos Pela Cassi’ fez campanha 
prometendo aos associados a volta da co-participa-
ção e eles tiveram apoio dos eleitos com diretor 
Satoru, ou seja, o mesmo Grupo Mais”, lembrou 
Sandra. “Infelizmente, até hoje essa chapa eleita 
não cumpriu seus compromissos de campanha, ali-
ás eles se aproveitaram para ajudar mais o banco do 
que os associados. Por exemplo, diminuíram a rede 
de credenciados, não mexeram na co-participação 

Sandra Trajano, representante da Federação 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste 
(Fetrafi-NE) na CEBB, lembrou que durante o ano 
foram enviados diversos ofícios cobrando a efetiva 
devolução, já que tema já foi discutido em mesa e 
acordado. “Precisamos que a Cassi cumpra o nego-
ciado. Vale lembrar que o aumento da co-partici-
pação foi votado no Conselho Deliberativo da Cassi 
em 2018, com voto dos eleitos da chapa do diretor 
(Luiz) Satoru e com apoio do presidente do conse-
lho deliberativo, (Sergio) Faraco. Foi aprovado com 
uma ressalva de que reequilibradas as contas da 
Cassi, esse assunto deveria ser rediscutido. Mas in-
felizmente nem mediante a vários pedidos dos asso-
ciados e das entidades eles ainda não fizeram isso.”

BANCO DO BRASIL

Outra medida que mostra a deterioração do 
atendimento ao associado foi a drástica redução da 
rede credenciada, que dificultou o acesso do associ-
ado aos serviços de saúde. “O mais absurdo dessa 
medida é que ela foi gestada na diretoria de um elei-
to, deixando mais uma vez claro o descompromisso 
com seus eleitores e demais associados”, comple-
tou Elisa.

Outra reivindicação que o movimento sindi-
cal, junto com as demais entidades representativas, 
tem feito desde 2020 é em relação ao Programa de 
Assistência Farmacêutica (PAF), que teve sua lista 
de medicamentos reduzida em 70% (De princípio 
ativo a redução foi de 365 para 92 e em medicamen-
tos de 2985 para 1167). “Ainda que a Cassi tenha 
feito uma pequena revisão em junho de 2021 (inclu-
são de 16 princípios ativos!), está longe de alcançar 
os níveis anteriores. O PAF é um importante progra-
ma de saúde que contribui para redução dos custos 
assistenciais da Cassi. A pseudo economia com o 
programa resultará em um aumento nos custos da 
Cassi.  Essa, entre outras, foi uma medida implanta-
da com os votos dos representantes do Grupo Mais, 
que hoje participam da administração da Cassi. Fica 
mais claro qual a importância de elegermos repre-
sentantes comprometidos com os interesses dos as-
sociados, e não do banco”, lembrou Elisa Ferreira, 
representante da Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários dos Estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul (Feeb SP/MS) na 
CEBB.

A dirigente lembra que, recentemente, o Gru-
po Mais soltou um comunicado pedindo para a 
diretoria e para o conselho deliberativo eleitos por 
eles para reduzirem a co-participação. “Mera hipo-
crisia de quem aprovou os aumentos em detrimento 
dos associados. Agora, de olho nas eleições do ano 
que vem, querem jogar confetes para enganar os 
associados. Mas, vale a ressalva de, caso sejam elei-
tos novamente, irão prejudicar tanto ou mais os as-
sociados da Cassi”, finalizou Sandra.

que onera apenas os associados e não o banco, me-
xeram na lista de medicamentos para crônicos. São 
vários ataques que diminuem as despesas do banco 
com a Cassi, mas onera os associados”, completou.

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL COBRAM 

MUDANÇAS NA CO-PARTICIPAÇÃO 

PROMETIDAS PELA DIRETORIA DA CASSI



BRADESCO

COE E BRADESCO RETOMAM MESA

DE NEGOCIAÇÃO DA MINUTA ESPECÍFICA

A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Bradesco se reuniu com o banco na quar-
ta-feira (22) para debater alguns pontos da minuta 
específica de reivindicação, resultado do Encontro 
Nacional dos Funcionários do Bradesco – realizado 
no início de agosto.

O Bradesco informou a suspensão do rodízio 
entre os trabalhadores da rede de agências, a partir 
de 4 de outubro, que acontece desde o início da pan-
demia do coronavírus (Covid-19). O banco justifi-
cou a decisão por conta de o movimento de flexibili-
zações das restrições sociais dos governos estaduais 
impactar nas agências, com aumento no volume de 
atendimento.

Na sequência, o Bradesco propôs iniciar as ne-
gociações para o plano de retorno também nos pré-
dios administrativos. Os representantes dos traba-
lhadores reivindicam o estabelecimento de alguns 
critérios, como o retorno gradual, apenas com traba-
lhadores totalmente imunizados que se volunta-
riarem e de forma escalonada para evitar aglomera-
ções na entrada e na saída com número limite. O 
banco concordou com os termos e ainda garantiu 
que não haverá convocações para o retorno dos tra-
balhadores do grupo de risco em nenhuma das 
áreas, que foi outro pedido da COE.

Os representantes dos bancários cobraram ain-
da a manutenção e o cumprimento dos protocolos 
de saúde e segurança, negociados desde o início da 
pandemia, como uso de máscara por clientes e fun-
cionários, manutenção do distanciamento, álcool 
em gel, e a melhoria na qualidade das máscaras for-
necidas aos funcionários. Além da aplicação do pro-

tocolo em caso de testagem positiva de Covid-19, 
com sanitização, isolamento dos funcionários e fe-
chamento da agência ou departamento. O Bradesco 
acatou e se comprometeu a reforçar a comunicação 
para toda organização Bradesco.

“O retorno à mesa de negociação foi muito im-
portante. Ainda mais num momento como este, em 
que precisamos garantir a saúde e a segurança dos 
trabalhadores que voltarão ao trabalho presencial, 
seja de forma contínua pelo fim do rodízio nas 
agências, ou de maneira escalonada, com os volun-
tários que estão em home office no momento”, 
afirmou a coordenadora da COE Bradesco, Magaly 
Fagundes. “Nesta reunião valorizamos a impor-
tância do espaço historicamente criado pelo movi-
mento sindical bancário de negociação continua 
com os bancos para garantir respeito aos trabalha-
dores”, completou.

 Testagem Covid-19
A COE Bradesco solicitou a expansão do teste 

para os familiares dos funcionários. O banco ficou 
de dar retorno posteriormente.

Horário de atendimento
Questionado sobre possível mudança no horá-

rio de atendimento nas agências, o Bradesco afir-
mou que mantém o reduzido horário para o público 
normal, das 10h às 14h. Para os aposentados, em dia 
de pagamento, das 8h às 14. Em dias normais, das 
9h às 14h.

Flexibilização dos trajes
A COE Bradesco reivindicou a flexibilização 

da necessidade de trajes sociais para o trabalho de-
vido ao calor que passará a fazer em todo o Brasil 
com a chegada do verão.

Emprego
A Comissão de Organização dos Empregados 

denunciou o aumento das demissões em todo o 
Brasil, de acordo com o registro dos sindicatos, e 
reforçou a prioridade da manutenção do emprego.

Pauta de reivindicações específicas
A COE Bradesco solicitou a retomada de nego-

ciação da pauta específica, do acordo de tele-
trabalho, emprego, valorização dos funcionários e 
plano de saúde/odontológico. A representação dos 
trabalhadores e o Bradesco voltam a se reunir na 
segunda quinzena de outubro para debater as 
reivindicações dos funcionários do Bradesco.

 
Plano de retorno ao trabalho presencial começou 

a ser discutido; rodízio dos trabalhadores 
na rede de agência acaba no dia 4 de outubro, com 
atendimento a todos os protocolos contra Covid-19
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EMPREGO

O Projeto de Lei 1043/2019 é a mais “nova” 
bomba em tramitação na Câmara dos Deputados 
que deve cair sobre a categoria bancária. O PL 1043, 
que autoriza a abertura de agências bancárias aos 
sábados e domingos, de autoria do deputado David 
Soares (DEM/SP), teve parecer favorável à apro-
vação apresentado no dia 17 pelo relator na Comis-
são de Defesa dos Consumidores (CDC), o deputa-
do Fabio Ramalho (MDB-MG). Agora, está aberto 
para emendas durante cinco sessões e depois poderá 
ser votado na comissão. O prazo para apresentação 
de emendas foi aberto na terça-feira (21).

A possibilidade de abertura das agências bancá-
rias aos sábados e domingos já foi aventada diversas 
vezes no Congresso, tanto por meio de projetos de 
lei, como o PLS 203/2017, quanto por medidas pro-
visórias (MP 881/2019 e MP 905/2019) encaminha-
das pelo governo Bolsonaro e foi derrubada graças à 
pressão dos trabalhadores e seus representantes 
sindicais.

Para a presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Juvandia Moreira, que também é uma das 
coordenadoras do Comando Nacional dos Bancá-
rios, a proposta visa atender interesses do mercado 
financeiro. “É coisa deste governo, que governa só 
para os ricos. Hoje, os bancos já obtêm lucros astro-
nômicos com cobrança de metas absurdas dos ban-
cários. Eles querem realizar essa mesma prática aos 
sábados e domingos para aumentar ainda mais seus 
lucros, sem pensar na saúde e nas condições de tra-
balho da categoria”, disse.

Para o secretário de Relações do Trabalho e res-
ponsável de acompanhar as pautas de interesse dos 
trabalhadores que tramitam no Congresso Nacional 
pela Contraf-CUT, Jeferson Meira, o Jefão, os de-
putados que apoiam a abertura dos bancos aos sába-
dos desconhecem totalmente o cotidiano de traba-
lho da categoria e da legislação de segurança bancá-
ria ou têm algum interesse oculto na aprovação da 
pauta. “A pauta já surgiu no Congresso de diversas 
formas. Seja por projetos de lei, seja por medidas 
provisórias. Até mesmo colocadas como ‘jabutis’ 
em propostas sem qualquer ligação com o tema. Se-
ja por sua ilegalidade, seja pela pressão exercida pe-
los trabalhadores, conseguimos derrubá-la. Mas o 
assunto, vira e mexe volta à pauta. Com certeza 
existem interesses escusos nisto”, ressaltou Jefão.

Acordos
O principal argumento de quem defende a aber-

tura dos bancos aos finais de semana é a neces-
sidade de eventos que necessitem de serviços ban-
cários nestes dias. Mas, a presidenta da Contraf-
CUT lembrou, que para casos específicos, como a 
abertura durante eventos aos finais de semana e 
para o funcionamento de centrais de teleatendi-
mento, já existem acordos específicos negociados 
com as entidades de representação dos trabalha-
dores e que, por isso, não há necessidade de altera-
ção na lei.

Histórico
O projeto tramita desde 2019, mas engavetado 

até este ano após intervenção da Contraf-CUT  jun-
to ao antigo relator, o deputado João Carlos Bacelar 
(PL/BA). Como ele não pertence mais à CDC, o de-
putado Fábio Ramalho foi designado como novo 
relator.

“Fábio Ramalho já havia apresentado um relató-
rio contrário, que foi devolvido para adequações, 
mas, de forma surpreendente, mudou de posição e 
fez um relatório pela aprovação, que também foi d-
volvido, e agora, em forma de substitutivo, deu pa-
recer favorável novamente para que as agências 
sejam abertas aos sábados e domingos colocando 
em cheque o descanso semanal dos bancários e ban-
cárias”, explicou Jefão.

DEPUTADOS PODEM PROMOVER MAIS 

UM ATAQUE CONTRA BANCÁRIOS
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