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FOLHA BANCÁRIA

A Caixa Econômica Federal comunicou a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT) que o prazo para a 
continuidade da modalidade de teletrabalho nas 
unidades do banco foi prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021.

A Contraf-CUT havia enviado ofício ao banco 
no dia 14 de setembro fazendo esta solicitação e 

CAIXA ATENDE PEDIDO  E

PRORROGA TELETRABALHO

A data prevista para o retorno ao trabalho pre-
sencial no acordo específico de teletrabalho em 
decorrência da pandemia se encerraria em 30 de 
setembro.

“É lamentável que a direção do banco tenha 
deixado para comunicar o movimento sindical 
sobre a prorrogação apenas um dia antes do fim 
anterior previsto para o Projeto Remoto, denotando 
descaso da atual gestão, pois isto é algo que 
interfere frontalmente na rotina dos empregados da 
empresa, que devem entrar em contato com o 
Sindicato caso algum gestor, ou área, estiver 
mudando o modelo de trabalho com expectativa de 
fim do home office. A identidade do bancário será 
mantida no mais absoluto sigilo”,  diz Edmilson 
Trevizan presidente do sindicato.

reiterado o pedido na segunda-feira 27, devido à 
persistência da pandemia do novo coronavírus, 
causador da covid-19. 

estipulados no Estatuto Sindical, a partir das 8 
horas. Serão 8 urnas móveis que visitarão as 
agências bancárias de Presidente Prudente e 
Região. Haverá, ainda, uma urna fixa na sede do 
Sindicato.

 Pode votar todo associado que: na data da 
eleição contar mais de seis meses de inscrição 
no quadro social e os aposentados.

As pessoas em férias ou afastadas por moti-
vo de doença podem votar em separado na sede 
ou no seu local de trabalho. Os trabalhadores 
que não tiverem o nome na lista de votação (por 
exemplo, por ter mudado de local de trabalho), 
mas comprovarem sua sindicalização, também 
votam em separado, conforme o estatuto.

ELEIÇÕES DO SINDICATO

A eleição para a nova diretoria do Sindi-
cato será realizada nos dias 28 e 29 de Outubro. 
A categoria escolherá a gestão que vai coman-
dar a entidade até 2025. 

Há uma única chapa concorrente, a chapa 
01. A coleta dos votos será realizada nos termos 



A inflação não para de crescer, como demons-
tra Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de 1,16% de setembro, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nesta sexta-feira (8). Essa é a maior taxa de 
inflação para o mês desde 1994, início do Plano 
Real, quando o índice medido foi de 1,53%. Em 12 
meses, a inflação pelo IPCA ficou em 10,25%.

“É mais um resultado que mostra que 
Bolsonaro só oferece inflação, miséria e desem-
prego à população. É um governo que tem ministros 
aplicando dinheiro em paraísos fiscais, fora do país 
e que despreza as centenas de milhares de mortes 
causadas pela pandemia que não soube combater. O 
presidente não tem um mínimo de sensibilidade 
para com a população e não faz nada para tirar o país 
da crise”, declarou a presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira.

Em setembro, a campeã dos aumentos de 
preços foi a tarifa de energia elétrica, que registrou 
alta de 6,47% em 30 dias. Em 12 meses, a energia 
elétrica subiu 28,82%. Dos nove grupos de produtos 
e serviços pesquisados, oito tiveram alta em 
setembro. A habitação registrou alta de 2,56% no 
mês, o transporte subiu 1,82% e a alimentação teve 
aumento de 1,02%.

‘Ministro da Economia não tem confiança 
no país’

“O próprio ministro da Economia não confia 

ECONOMIA

no país, não vê segurança no Brasil. É uma coisa 
absurda para quem ocupa esse posto, que está 
gerindo a política econômica. O ministro Paulo 
Guedes está ganhando uma grana preta com o dólar 
em alta e está apostando contra a própria economia 
do Brasil”, declarou a presidenta da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira, sobre a 
denúncia de que o ministro da Economia mantém 
empresa em paraíso fiscal.

Para a presidenta da Contraf-CUT, o fato de o 
ministro da Economia depositar seus próprios 
recursos no exterior demonstra a falência da 
política do governo. “Paulo Guedes não tem 
confiança em sua própria política econômica. As 
pessoas investem foram quando não têm confiança 
no país. O problema é que Paulo Guedes é o gestor 
da política econômica que ele próprio desconfia. 
Também não confia na política monetária do banco 
Central. Fica claro também que o ministro da 
Economia está fazendo gestão para uma minoria”, 
observa Juvandia Moreira

A denúncia foi divulgada neste domingo (3) 
pelo Consórcio Internacional de Jornalistas 
Investigativos (ICIJ), e foi batizada de Pandora 
Papers. A imprensa mundial repercutiu a denúncia, 
inclusive a brasileira. A denúncia envolve políticos 
e grandes empresários. O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, é outra autoridade 
brasileira que aplica dinheiro em paraísos fiscais.

INFLAÇÃO BATE RECORDE EM SETEMBRO



BANCOS PUBLICOS

TRABALHADORES DEBATEM PEC 32 COM 

O EX-PRESIDENTE LULA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e diversas enti-
dades sindicais se reuniram na quinta-feira (7) com 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
Brasília, para debater sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/2020, a chamada Reforma 
Administrativa, que acaba com o serviço e os servi-
dores públicos e todas as estatais.

A PEC 32 já foi aprovada pela Comissão Espe-
cial da Câmara dos Deputados e aguarda votação no 
plenário. Ela modifica as regras de gestão das car-
reiras e de contratação de trabalhadores pelo setor 
público. Abre a possibilidade, por exemplo, dos 
chefes do Executivo extinguirem carreiras, fechar 
postos de trabalho e entregar empresas e equipa-
mentos públicos à gestão privada. Também abre a 
possibilidade de contratação de trabalhadores sem a 
necessidade de concurso público.

“Precisamos reforçar a defesa dos bancos pú-
blicos, assim como de todas as estatais, porque o 
que é público é para todos e o que é privado é so-
mente para alguns. Os serviços públicos de modo 
geral e bancos públicos, em específico, se mostram 
ainda mais necessários no atual cenário de pan-
demia, com a volta da fome, pessoas falecendo, pre-
carização de nossos direitos, comércio em geral 
falindo”, observou a coordenadora da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa Econô-
mica Federal, Fabiana Uehara Proscholdt.

Compromisso
“Neste momento de crise, se a gente não tiver 

crédito o país vai continuar em recessão. Já vimos 
esse filme em 2008, quando a crise financeira gera-
da por bancos dos Estados Unidos atingiu diversos 
países e aqui ela chegou como uma ‘marolinha’ gra-
ças à atuação do governo Lula, que tinha compro-
misso com a classe trabalhadora e o desenvolvi-
mento igualitário do país, que foi possível durante 

este período graças à atuação das estatais. Por isso, 
sabemos do compromisso do Lula, do PT (Partido 
dos Trabalhadores) e da esquerda com a manuten-
ção das empresas públicas e contra a privatização e 
a abertura de capitais. E queremos que este com-
promisso seja reafirmado”, disse Fabiana.

O ex-presidente Lula também destacou os efei-
tos negativos da reforma, como o fim da estabilida-
de do servidor público. “O cara é eleito e pode de-
mitir todo mundo e contratar quem ele quiser. 
Aquele funcionário contratado não será funcionário 
do Estado, mas de quem contratou ele”, resumiu 
Lula. A preocupação é que isso afete diretamente a 
qualidade dos serviços prestados ao povo. “Esses 
funcionários não vão estar preocupados em atender 
a população, mas em atender quem está no gover-
no”, completou.

E, respondendo ao pedido da dirigente da 
Contraf-CUT, Lula não apenas reafirmou o com-
promisso com as estatais e os trabalhadores de em-
presas públicas, como disse que este compromisso 
é de toda a classe trabalhadora e que ele deve conti-
nuar ocorrendo na luta diária dos sindicatos e cen-
trais sindicais.

“Quero fazer o compromisso com vocês. Bri-
guem agora, mas, se a gente não conseguir evitar a 
aprovação da PEC 32, briguem depois, porque a 
gente vai colocar esse país no lugar do qual ele nun-
ca deveria ter saído. Esse país precisa de serviços 
públicos de qualidade, e isso está umbilicalmente 
ligado à qualidade do salário que os servidores 
recebem”, afirmou Lula referindo-se à luta contra a 
PEC 32 e ao projeto de privatizações implementado 
por Bolsonaro.

Demonização do servidor
Outro ponto abordado por Lula em seu dis-

curso foi a “demonização do servidor público”, nar-
rativa que tem sido reforçada por Bolsonaro e sua 
base governista. O ex-presidente relembrou que, 
em 1989, quando foi candidato à presidência da Re-
pública, a falácia do servidor como vilão da admi-
nistração pública já era levantada por outros candi-
datos. Na época, coube a Lula apresentar diversos 
levantamentos demonstrando que não era bem as-
sim. Outros países, inclusive, já apresentavam 
maiores médias de servidor por população do que o 
Brasil.
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SANTANDER

Por ocasião do Outubro Rosa, o Santander 
isentou, durante este mês, a cobrança de coparti-
cipação no plano de saúde das suas funcionárias 
para os exames de ultrassonografia de mamas, 
mamografia, papanicolau, colposcopia e ultras-
sonografia transvaginal.

Outubro Rosa
O Outubro Rosa é um movimento interna-

cional que chama atenção para a prevenção e o 
diagnóstico precoce do câncer de mama. O Sin-
dicato sempre apoiou esta causa de conscienti-
zação e chama as bancárias a se informarem e 
conversarem sobre o tema para assegurar quali-
dade de vida e saúde a todas.

De acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), O câncer de mama é o que mais 
atinge mulheres no Brasil após o câncer de pele, 
sendo cerca de 24,5% dos casos. E é também o 
que mais mata. Mas, com prevenção e diagnós-

tico, é possível melhorar muito esse quadro.
As causas e fatores de risco para o câncer 

de mama podem estar associados a agentes am-
bientais, comportamentais, histórico reproduti-
vo e hormonal, além de genéticos e hereditários.

Ainda segundo o Inca, cerca de 13% dos 
casos em 2020 no Brasil poderiam ter sido evi-
tados com hábitos mais saudáveis. Entre eles, 
estão a prática de atividade física, evitar o con-
sumo de bebidas alcoólicas e a amamentação, 
que é um fator protetor e deve ser estimulada 
pelo maior tempo possível.

O diagnóstico precoce também é funda-
mental para garantir um tratamento mais eficaz. 
É recomendado que as mulheres olhem, apal-
pem e sintam suas mamas para que identifiquem 
alterações suspeitas. A mamografia a cada dois 
anos também é indicada para mulheres entre 50 
e 69 anos, mas ela deve ser feita sempre que 
houver indicação médica, independente da 
idade.

OUTUBRO ROSA: SANTANDER ISENTA 

DE COPARTICIPAÇÃO EXAMES 

GINECOLÓGICOS

– E por que o ruim é mais caro?
– Porque vaso ruim não quebra.

 Quanto custam esses vasos?
– O bom custa 20 e o ruim custa 40.

NA LOJA DE JARDINAGEM

HUMOR
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE HÉRNIA 

DE DISCO SEM CIRURGIA.

DESCONTO DE 50% NA CONSULTA E 10% 
NO TRATAMENTO, para bancários 

sindicalizados e seus dependentes.
Rua Rui Barbosa, 882 - centro, Presidente 
Prudente-SP - (18) 3901-1044  /  99701-1044

CONVÊNIO
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