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FOLHA BANCÁRIA
SINDICATO DOS BANCÁRIOS 

TEM NOVA DIRETORIA ELEITA

A Diretoria do Sindicato agradece os 

Após dois dias de coleta de votos, 
77,23% dos eleitores aptos exerceram seu 
direito de voto nas 9 urnas disponíveis (8 per-
correram as agências de Presidente Prudente 
e região e uma delas ficou na sede do 
sindicato). Além disso, mesários foram às 
residências dos bancários que estão em home 
office e optaram por votar.

A Chapa 1 foi eleita com 99,42% (516 
votos) dos votos para comandar o Sindicato 
dos Bancários de Presidente Prudente e 
Região (SP) pelos próximos quatro anos. 
Foram registrados 03 votos em branco.

votos de todos os bancários e bancárias, rea-
firmando o objetivo de fazer ainda mais pela 
categoria.

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br



SANTANDER É CONDENADO 

POR EXPOR FUNCIONÁRIOS

A Primeira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) negou recursos e condenou o 
banco Santander por imposição de metas abu-
sivas, que incluía um ranking interno de “me-
lhores e piores” funcionários. O caso aconteceu 
em Pouso Alegre, cidade ao sul de Minas 
Gerais. Pela decisão, o Santander terá de pagar 
R$ 50 mil de indenização a uma funcionária. O 
caso chegou ao tribunal em 2015.

De acordo com a reclamação, as cobranças de 
metas eram abusivas e prejudiciais à saúde dos 
funcionários. Segundo a bancária, a divulgação 
do ranking via intranet criava “uma verdadeira 
zona de constrangimento entre os empregados”, 
causando terror e medo de perder a vaga.

Na primeira instância (Vara do Trabalho) a 
Justiça fixou a indenização, observando que o 
próprio preposto do banco declarou que havia 
cobranças às vezes excessivas. Além disso, o 

No TST, o relator, ministro Dezena da Silva, 
lembrou que ficou comprovado a exposição de 
trabalhadora a uma “situação vexatória”, con-
forme consta do acórdão. Ele considerou ra-
zoável o valor, destacando fatores como poder 
econômico do banco e tempo de trabalho (de 
2002 a 2013) e rejeitou o pedido feito pelo 
Santander de diminuir a indenização.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª 
Região manteve a sentença, mas aumentou o 
valor para R$ 50 mil. “Se eram feitas sob pres-
são e ameaça, as cobranças configuram conduta 
incompatível com as regras de convivência 
regular no ambiente de trabalho”, consideraram 
os magistrados.

empregador ameaçava substituir a mão de obra 
caso aquelas metas não fossem atingidas.

SANTANDER

NÃO SÓ! FIQUE   FIQUE SÓCIO!
Sindicalize-se!

para quem luta por você!

diga

SIM

HUMOR
O DEVOTO JOÃOZINHO

- Para que o rio Amazonas vá para Minas Gerais.

- Rezando, mamãe.
- O que você está fazendo, meu filho?

 A mãe se surpreendeu quando viu Joãozinho 
ajoelhado ao lado da cama, de mãozinhas postas e 
tudo mais. Estava rezando! Só podia ser um 
milagre!

- Sim, isso eu estou vendo. Mas está rezando por 
quê?

- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu escrevi na prova hoje.



ESPORTE

APROVADO MODELO DE GESTÃO

 E CUSTEIO DO SAÚDE CAIXA
Por ampla maioria, as assembleias realizadas 

nas bases do Comando Nacional dos Bancários em 
todo país aprovaram o novo modelo de gestão e 
custeio do plano de saúde dos empregados da ativa, 
aposentados e pensionistas da Caixa Econômica 
Federal, o Saúde Caixa. 

O modelo de custeio aprovado não traz altera-
ções nos princípios de solidariedade e no pacto in-
tergeracional estabelecidos desde o início do Saúde 
Caixa. Também foi mantida a proporcionalidade do 

“É uma grande vitória dos trabalhadores. Se a 
proposta não fosse aprovada, o banco poderia im-
plementar reajustes desconsiderando o pacto inter-
geracional e a solidariedade, prejudicando os apo-
sentados e quem tem os menores salários”, come-
morou a coordenadora da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Caixa, Fabiana Uehara 
Proscholdt, que também é secretária de Cultura da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT).

CAIXA

custeio entre os empregados (30%) e a Caixa 
(70%), limitado a 6,5%  da folha de pagamentos e 
proventos, devido a uma alteração realizada pelo 
banco em seu estatuto.

A alteração mais significativa é a autorização 
de cobrança de um valor extra na parcela de novem-
bro de 2022 (quando é pago o 13º salário), para fa-
zer frente à necessidade de aumento de arrecadação 
para cobrir os 30% dos custos do plano que são de 
responsabilidade dos empregados.

“A consultoria atuarial que contratamos para 
analisar os documentos da Caixa apontou a neces-
sidade de aumento da arrecadação. Estabelecer a 
cobrança no mês do 13º, quando os empregados es-
tão mais capitalizados, foi a forma que encontramos 
para evitar os aumentos mês a mês, o que poderia 
aumentar os custos sem ter como sustentá-lo. Mas, 
a maior vitória mesmo foi a manutenção da pro-
porcionalidade de custeio (70/30) e todos os princí-
pios do plano”, concluiu a coordenadora da CEE.
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