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FOLHA BANCÁRIA
ELEIÇÕES 2022

Os brasileiros vão às urnas exercitar a de-
mocracia e eleger representantes em cinco car-
gos: deputado federal, deputado estadual ou dis-
trital, senador, governador e presidente da Repú-
blica. É importante, nesses dias que antecedem o 
pleito, ficar atento aos candidatos e também se 
preparar para o voto.

Para votar não é obrigatório apresentar o 
título. Quem já teve a biometria coletada pela 
Justiça Eleitoral poderá utilizar as digitais. E 
quem não fez o cadastro biométrico pode apre-
sentar um documento oficial com foto.

São aceitos os seguintes documentos: e-
Título (título de eleitor em meio digital. Se esti-
ver sem foto é necessário apresentar outro docu-
mento oficial com foto); carteira de identidade; 

O TSE já divulgou um número de 
WhatsApp para informações sobre o processo 
eleitoral, o , que também +5561996371078
responde sobre fakes e fatos. E há ainda o App 
que reúne dados gerais do eleitor, título eleitoral 
e local de votação, disponível como e-Título.

Depois de cada uma das cinco confirma-
ções de voto, a urna emitirá um som breve. E no 
encerramento, após o voto no candidato a presi-
dente, o aparelho tocará o chamado ´toque de 
urna´, mais longo.

identidade social; passaporte; carteira de cate-
goria profissional reconhecida por lei; certifica-
do de reservista; carteira de trabalho ou carteira 
nacional de habilitação.

Novidade - A novidade nesta eleição é 
que, pela primeira vez, a urna eletrônica só con-
firmará cada voto após pelo menos um segundo.

Depois de o eleitor preencher os números 
de cada cargo/candidato, a urna piscará por um 
segundo e só então liberará o botão verde 
(“confirma”) e o vermelho (“corrige”) para o 
próximo cargo.

Como os celulares não serão permitidos 
dentro da cabine eleitoral, a velha “colinha” de-
ve voltar a ser utilizada, para que o eleitor não se 
esqueça dos números dos candidatos que 
escolheu.

O Sindicato lembra que é essencial votar 
com consciência, para que se possa reconstruir 
um país com igualdade, empregos, sem fome 
nem violência.

O eleitor também pode e deve se informar 
sobre a atuação daqueles que disputam a reelei-
ção. Nesse site dá para saber como cada deputa-
do votou em projetos favoráveis aos trabalha-
dores: https://t.co/nz43QAsHo4
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Para a diretora executiva da Contraf-CUT, 
Eliana Brasil, a demora na resposta pode dar a im-
pressão de que as denúncias ficarão impunes. “A 
demora na resposta faz com que a gente sinta cheiro 
de pizza. E tenho certeza que era justamente para se 
evitar esta impressão que, quando assumiu a presi-
dência, a Daniella disse que haveria uma resposta 
rápida sobre o caso”, disse. “Agora, resta saber se 
ela realmente vai cumprir o que falou diante das câ-
meras da Globo para tentar apaziguar a situação 
naquele momento. A depender de sua atitude, vamos 
ver se ela realmente tem a intenção de defender as 
mulheres e lutar contra o assédio na Caixa”, 
completou.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e a Federação 
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal (Fenae) cobram resposta ao ofício 
enviado ao banco no dia 16 de setembro solicitando 
informações sobre a apuração das denúncias de 
assédio sexual contra Pedro Guimarães e outros ex-
dirigentes da Caixa.

“Quando assumiu a presidência da Caixa, 
Daniella Marques prometeu apuração rígida e ágil. 
Mas, já se passaram quase 90 dias e, mesmo com as 
inúmeras denúncias, até o momento não houve des-
fecho das investigações”, disse o dirigente da 
Contraf-CUT, Rafael de Castro. “Será que vão que-
rer imitar nosso digníssimo presidente da República 
e impor sigilo de 100 anos no processo? Ou estão es-
perando passar as eleições?”, questionou o dirigen-
te, ao lembrar que Pedro Guimarães era braço direi-
to de Bolsonaro.

“Se apurada e comprovada a culpa, não se 
pode ‘passar a mão na cabeça’ somente porque 
trata-se de um ex-presidente do banco. Se é culpa-
do, deve responder na Justiça comum pelo que fez, 
uma vez que o assédio sexual é um crime com pena 
prevista no Código Penal”, disse o presidente da 
Fenae. “Além disso, a legislação trabalhista tam-
bém prevê indenização para reparação do dano 
causado às vítimas”, completou.

Segundo a reportagem, no fim de 2021, um 
grupo de empregadas, ligadas ao gabinete da presi-
dência da Caixa, rompeu o silêncio com uma 
denúncia, ao Ministério Público Federal (MPF), de 
assédios sexuais que vinham sofrendo. Desde 
então, o MPF toca as investigações em sigilo. Cinco 
das vítimas falaram à reportagem citada sob ano-
nimato.

O presidente da Fenae, Sergio Takemoto, 
lembra que, no Brasil, o assédio sexual é crime, de-
finido no artigo 216-A do Código Penal, que prevê a 
pena de detenção de um a dois anos.

Entenda o caso
Pedro Guimarães foi acusado de assédio se-

xual por várias empregadas da Caixa. A informação 
foi divulgada no dia 28 de junho de 2022 pelo site 
Metrópoles. Em poucos minutos a notícia ganhou 
repercussão nacional, em especial na Câmara dos 
Deputados, onde vários parlamentares pediram em 
plenário a demissão do executivo.

Assédio sexual é crime!

Nos testemunhos, elas contam que foram 
abusadas com toques em partes íntimas sem con-
sentimento, falas e abordagens inconvenientes e 
convites desrespeitosos, por parte do então presi-
dente da entidade. A maior parte dos relatos está 
ligada a atividades do programa Caixa Mais Brasil, 
realizadas em todo o país. Pelo programa, desde 
2019, já ocorreram mais de 140 viagens, em que 
estavam Pedro Guimarães e equipe. Nesses eventos 
profissionais, todos ficavam no mesmo hotel, onde 
ocorriam os assédios.

No dia 29 de junho, Pedro Guimarães entre-
gou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, seu 
pedido de demissão da presidência da Caixa.

CAIXA

EMPREGADOS COBRAM RESULTADO 

DE INVESTIGAÇÕES DE ASSÉDIO

 NA CAIXA



MERCANTIL DO BRASIL

Diante às denúncias, a Comissão de Organiza-
ção dos Empregados do Banco Mercantil do Brasil, 

Usuários e bancários dos PA,s de Piracicaba, 
Presidente Prudente, São Carlos, Limeira, Taubaté, 
Jaú, Birigui, Distrito Federal e Dourados já estão so-
frendo com retirada dos vigilantes armados e tam-
bém das portas Giratórias com Detector de Metais 
(PGDM) e com ameaças constantes de pessoas mal 
intencionadas e golpistas. Na base territorial do Sin-
dicato dos Bancários de BH e Região os bancários 
conquistaram, em 2017, um acordo junto à Secreta-
ria Regional de Trabalho e Emprego (SRTE/MG), 
em que o Mercantil se comprometeu a manter as 
PGDM e um vigilante armado por Posto de Atendi-
mento.

Sindicatos de todo o país denunciam, mais uma 
vez, a falta de compromisso do Mercantil do Brasil 
com segurança de seus clientes e funcionários. O 
Mercantil começou a realizar, de forma unilateral, a 
substituição da vigilância armada, com a dispensa 
sumária de diversos vigilantes que há anos presta-
vam serviço ao banco, por funcionários não bancá-
rios para o cargo de controladores de acesso.

(COEBMB), em conjunto com a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 
Contraf-CUT e o Coletivo Nacional de Segurança 
Bancária, solicitou agendamento de uma reunião 
com o banco. A reunião será realizada remotamente 
na quinta-feira, 29 de setembro, com a direção do 
banco para exigir a volta da segurança armada para 
os postos e unidades bancárias.

Para Marco Aurélio Alves, Coordenador 
Nacional da COEBMB, o Mercantil do Brasil erra 
ao não ouvir os anseios de seus clientes e funcioná-
rios por mais respeito e segurança nos postos de 
atendimento. “Os vigilantes armados são os traba-
lhadores que protegem não só os bens patrimoniais 
da empresa, como também os correntistas e fun-
cionários.  São profissionais dedicados e para que 
possam executar com excelência a função seguem 
um protocolo rígido de segurança. A substituição 
destes profissionais por controladores de acesso 
põe em risco a integridade dos usuários e dos traba-
lhadores. Infelizmente o Mercantil está visando 
apenas a economia e o lucro desenfreado, em detri-
mento da segurança de todos”, afirmou.

MERCANTIL RETIRA VIGILÂNCIA DOS POSTOS DE 

ATENDIMENTO E EXPÕE USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS

ASSEMBLEIAS APROVAM ACORDOS DE 

TRABALHO DO SANTANDER

SANTANDER

- Extensão do período de amamentação de 
nove para 12 meses, podendo ser usufruído pelo pai 
ou pela mãe;

Pontos positivos do acordo

Funcionárias e funcionários do banco 
Santander de todo o país aprovaram, na quinta-feira 
(22), com 97,18% dos votos, o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) geral dos funcionários, aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da catego-
ria bancária, o ACT do Programa de Participação 
nos Resultados Santander (PPRS) e o Termo de Re-
lações Laborais do banco. O percentual considera os 
resultados apenas das entidades sindicais que utili-
zam a plataforma de votação eletrônica disponibili-
zada pela Confederação Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

- Manutenção do pagamento de PLR e Pro-

grama Próprio sem compensação de um pelo outro, 
como pretendia o banco;

- Inclusão de uma cláusula de repúdio à vio-
lência contra a mulher em que o banco se compro-
mete a apoiar bancárias vítimas de violência;

- Termo de relações laborais para prevenir e 
coibir o assédio moral e sexual;

- Reajuste do valor das bolsas de graduação e 
pós-graduação pelo INPC em 2023 e 2024;

- Validade do acordo de 1º de setembro de 
2022 a 31 de agosto de 2024;

- PPRS reajustado em 2022 em 8%, que será 
pago em fevereiro de 2023, em parcela única no 
valor de R$ 3.355,73;

- Em fevereiro de 2024, será pago o valor 
reajustado pelo INPC do período, mais 0,5%;

- Estão mantidas as faixas de renda do PPRS.
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ECONOMIA

Por exemplo, um trabalhador que ganhava 
R$ 4.000,00 antes do reajuste de 8% nos salários, 

Muitos bancários se espantaram com o desconto 
retido na fonte sobre seus salários e sobre a primeira 
parcela da Participação nos Lucros e/ou Resultados 
recebida neste mês de setembro. Isso acontece em 
decorrência da falta de correção da tabela do 
Imposto de Renda. “Como a tabela não foi cor-
rigida, mas a PLR e os salários aumentaram, alguns 
trabalhadores subiram de faixa de tributação e pas-
saram a ter uma porcentagem maior de desconto”, 
explicou o economista Gustavo Cavarzan, do De-
partamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). “E, desde 2015 não há 
correção da tabela do IR. Então, a cada ano aumenta 
o número de trabalhadores que contribuem e cada 
vez mais”, completou.

obtido na Campanha Nacional deste ano, pagava 
R$ 396,18 de INSS e se enquadrava na faixa de des-
conto de IR de 15%. Após o reajuste de 8% o salário 
passou a R$ 4.320,00. O desconto do INSS passou a 
R$ 440,98 e o trabalhador mudou para a faixa de 
desconto de IR de 22,5%.

“É um absurdo a gente lutar para arrancar dos 
bancos o reajuste nos salários e vermos o que con-
quistamos ir para os cofres do governo devido à 
falta de reajuste nos valores das faixas de tributa-
ção”, criticou a presidente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira. “Em 2018, na 
campanha eleitoral passada, o atual candidato à 
reeleição à presidência da República havia prome-
tido reajustar a tabela do IR. Não corrigiu. Assim 
como também havia prometido isentar quem ga-
nhasse até R$ 5.000. Também não cumpriu esta pro-
messa”, completou.

Cálculos do Dieese apontam que, por exem-
plo, quem tem salário bruto de R$ 5.000, caso a 
tabela tivesse sido corrigida pelo IPCA acumulado 
de 2015 até 2022, teria, no ano, R$ 3.175,42 a me-
nos de tributação em seus salários (veja abaixo a 
tabela com outras faixas salariais).

FALTA DE CORREÇÃO

 NA TABELA DO IR CORRÓI 

RENDA DOS TRABALHADORES
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