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‘Debutante’ tem futuro incerto
Plano de assistência à saúde dos empregados da Caixa 
completa 15 anos em meio ao desmonte do banco federal

Mudanças 
colocam em 

risco a
assistência 
à saúde dos 

aposentadados

SAÚDE CAIXA

ANO 35

Mês  de 
conscientização 
sobre as hepatites 
virais e o câncer 
ósseo

 Julho Amarelo

O Saúde Caixa, plano de assistência à 
saúde dos empregados e empregadas 
da ativa, aposentados e dependentes, 

completou no dia 1º julho 15 anos de existência nos 
moldes de hoje. A data passou batida e não houve 
comemorações, pelo contrário, diante do cenário 
atual a maior preocupação de todos os usuários é 
com a manutenção do seu Plano de Saúde em meio a 
diversos ataques que colocam em risco o seu futuro.

Com a mudança do governo federal, em 2016, o 
banco público federal passou a ser alvo de sucessivas 
reestruturações, com o lançamento de planos de 

aposentadoria e demissões voluntárias, 
reduzindo de forma significativa o quadro de 
pessoal. Mais tarde, em dezembro de 2017, 
a política de desmonte levou à alteração 

do Estatuto da Caixa que, 
entre outros pontos, levou 

à fixação de um teto 
para a participação do 

banco na assistência 
à saúde dos 
e m p r e g a d o s , 
equivalente a 
6,5% da folha de 
pagamento somado ao total 

de proventos pagos pela 
Funcef.

Não   bastasse 
isso, em 2018 

vieram as 
resoluções da 

CGPAR (Comissão 
I n t e r m i n i s t e r i a l 
de Governança 

Corporativa e de 
Administração de 

Participações Societárias 
da União), que mudaram as 

regras dos planos de saúde 

das empresas estatais, atingindo diretamente o Saúde 
Caixa. O objetivo é o mesmo da alteração no Estatuto 
do banco, limitar em 8% da folha de pagamento o 
percentual de participação da Caixa na manutenção 
do Plano.

Junto com esse engessamento nos recursos, a 
CGPAR determinou outras medidas que afetarão de 
forma significativa a sustentabilidade do Saúde Caixa, 
que é a proibição da adesão dos novos empregados, 
a restrição de acesso a aposentados, cobranças por 
faixa etária, imposição de carências e franquias, 
dificultando assim a utilização dos procedimentos 
médicos e hospitalares.

No caso dos aposentados, o banco foi além e 
determinou, por meio do normativo RH 221, mudanças 
que contrariam o Acordo Coletivo de Trabalho, 

obrigando os empregados aposentados 
a terem, no mínimo, 120 meses de 
contribuição para o Plano de Saúde, 
para terem direito à assistência após se 
desligarem da Caixa. Também foi criado 
um procedimento para que o aposentado 
se manifeste, a cada cinco anos, se deseja 
ou não permanecer associado ao Saúde 
Caixa. Caso não responda, será desligado 

sem possibilidade a ser readmitido.
O presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, avalia 

como preocupantes tantas mudanças que estão sendo 
impostas pelo governo federal ao Saúde Caixa sem 
levar em conta sua importância e alcance para milhares 
de vidas. “Nosso Plano de Saúde é uma das principais 
conquistas dos empregados nas últimas décadas. Não 
podemos admitir todos esses ataques e essa visão 
tosca, que vê a assistência à saúde dos trabalhadores 
como despesa, não como investimento”, argumenta.

Para Felipe, para reverter esse quadro sombrio e 
poder comemorar os próximos aniversários do Saúde 
Caixa é preciso somar forças, resistir de todas as 
formas para que o Plano dos empregados continue 
com sua missão de salvar vidas.
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Saiba MaisSaiba Mais

Adiada votação 
do PDC que reverte
resolução da CGPAR 

Contraf-CUT cobra o fim da reestruturação
A Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro)  cobrou 
da direção da Caixa Econômica Federal no dia 
28 de junho, a suspensão da reestruturação 
que está afetando mais de mil empregados 
e empregadas que atuam nas áreas meio 
em todo o País. A entidade argumenta que 
essa medida foi tomada de forma unilateral, 
sem que fosse negociada com o movimento 
sindical, procedimento este que fere cláusula 
do Acordo Coletivo de Trabalho.

Os representantes do banco alegaram 
que não há descumprimento do Acordo, 
pois não consideram as alterações na rotina 
dos empregados uma reestruturação. A 
intransigência da direção da Caixa é tanta que 
nem mesmo houve uma disposição de rever 
a reestruturação, apenas um compromisso 

Fique atento ao 
prazo para usufruir 
este direito!

FOLGA ASSIDUIDADE

Bancários e bancárias que não tiveram 
falta injustificada entre 1º/09/2017 e 
31/08/2018 têm direito à Folga Assiduidade, 
conforme estabelece a CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2018/2020. Esta 
conquista da Campanha Nacional Unificada 
de 2013 tem que ser usufruída até o dia 31 de 
agosto de 2019.

Podem requerer esse direito quem tem 
mais de 12 meses de vínculo com o banco, 
bastando para isso negociar com o gestor 
da agência a data para o descanso.  A Folga 
Assiduidade não é cumulativa, não pode 
ser convertida em dinheiro e nem para 
compensar faltas.

“Esta é uma oportunidade para resolver 
questões particulares sem perder o dia 
de trabalho. Não deixe de aproveitar este 
direito e se houver qualquer tipo de pressão 
para não usufruí-lo, denuncie ao Sindicato”, 
orienta Danielle Ruzza, secretária-geral do 
Sindicato.   

de analisar, de forma pontual, os casos de 
descomissionamentos.

Descaso
A falta de respeito da Caixa com as 

representações dos empregados ficou 
ainda mais evidente na Audiência realizada 
no dia 1º de julho, em Brasília, no MPT 
(Ministério Público do Trabalho), para discutir 
a reestruturação. A Caixa não enviou seu 
representante. Esse descaso foi criticado pela 
Contraf-CUT, levando em conta os inúmeros 
problemas decorrentes desse processo que 
afetam diretamente a vida dos empregados e 
empregadas envolvidos.

O PDC (Projeto de Decreto Legislativo) 
956/2018, que propõe a suspensão das mu-
danças nas regras dos Planos de Saúde das 
empresas estatais, teve sua votação adiada em 
função do pedido de vista feito pelo deputado 
Gilson Marques (Novo-SC). A matéria está tra-
mitando na CCJC (Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) da Câmara dos Deputados 
e estava na pauta da sessão do dia 3 de julho. 
O relator do projeto, deputado Sóstenes Caval-
cante (DEM-RJ), se mostrou favorável à apro-
vação do PDC, levando em conta os efeitos das 
resoluções da CGPAR (Comissão Interministe-
rial de Governança Corporativa e de Adminis-
tração de Participações Societárias da União) 
na assistência à saúde de três milhões de fun-
cionários e dependentes envolvidos.

A única coisa constante na vida são as 
mudanças, transformações. Hoje, o mundo 
passa por um período de mudança nos meios 
de produção e, consequentemente, nas 
atividades humanas ligadas à produção de 
bens e serviços.

Dentro do setor bancário não é diferente. 
Nos últimos anos, 
vários aparatos 
t e c n o l ó g i c o s 
foram empregados 
para dar mais 
agilidade, segurança 
e aumentar a 
produtividade e, 
consequentemente, 
mais lucro para 
as instituições 
f i n a n c e i r a s , 
seus acionistas 
e proprietários. Convivemos hoje com 
equipamentos que realizam operações 
repetitivas e simples, como os caixas 
eletrônicos, que permitem aos clientes 
realizar operações financeiras, sacar dinheiro, 
fazer deposito e não precisam de um ser 
humano para abastecê-las de dinheiro. Com 
a inteligência artificial, algoritmos capazes 
de calcular tendências de consumo dos 
clientes sugerem investimentos, produtos de 
seguridade, financiamento e empréstimo. 

Tais avanços tecnológicos estão 
causando alterações nos perfis dos locais 
de trabalho. As agências tradicionais estão 

desaparecendo. Abertura de contas pelo 
celular, operações sendo realizadas por meios 
eletrônicos, as pessoas usando os terminais 
de autoatendimento, carteiras de clientes 
das agências migrando para “plataformas”, 
escritórios especializados concentrando 
funcionários em um único local com o papel 

de produzirem mais, 
já que não atendem 
as demandas que 
atrapalham as 
vendas em uma 
agência tradicional. 
As agências 
bancárias estão 
ficando com poucos 
funcionários e em 
alguns casos outras 
são fechadas.

A empresa está 
sabendo como empregar da melhor maneira 
possível os conceitos da Quarta Revolução 
Industrial, mas será que os trabalhadores 
estão preparados para esse novo momento? 
Eles estão sabendo das causas e possíveis 
consequências dessas transformações para o 
seu trabalho, único recurso que tem para a 
sua sobrevivência?

E nós funcionários do Banco do Brasil 
como vemos esse momento diante de um 
cenário que prevê venda de subsidiárias e a 
privatização da instituição?

Por Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato

Imagem: Pixabay
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AGIR assim #VaiQueDá Demissões
Com o fechamento de cinco agências 

do Itaú Unibanco na Regional de Londrina 
e apesar das alegações dos gestores de 
que estão com o quadro deficitário de 
funcionários, nos últimos dias foram 
desligadas três pessoas da Área Comercial 
com a justificativa de baixa produtividade, 
mesmo que em alguns casos a sua agência 
estivesse em destaque.

Recentemente, o banco implantou o 
Programa de Remuneração: #VaiQueDá 
(GGC/GO conquista uma remuneração 
complementar se atingir a pontuação 

Direitos 
NÃO Caem 
do Céu

Auxílio-creche 
é uma conquista
da categoria

D i r e i t o 
previsto na 
cláusula 17 da 
CCT (Convenção 
Coletiva de 
Trabalho), o 
Auxílio-creche/
Auxílio-babá é 
uma conquista 
da categoria bancária da mobilização 
realizada em 1981. Ele garante o reembolso 
de até R$ 468,42 das despesas feitas pelos 
bancários e bancárias para deixar seus filhos 
com idade de até 71 meses em creches ou em 
instituições análogas.

Ano a ano este Auxílio vem sendo 
reajustado pelo índice obtido nas negociações 
com a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), fazendo muita diferença no 
orçamento familiar, além de contribuir para 
o cuidado e a educação das crianças nos seus 
primeiros anos de vida.

Filhos com deficiência
Com a mesma finalidade, a categoria 

também conquistou na CCT o Auxílio Filhos 
com Deficiência, o que permite receber o 
mesmo valor mensalmente pago a título 
do Auxílio-creche/babá, mas sem limite de 
idade. São conquistas importantes resultantes 
de muitas negociações pelos Sindicatos e da 
unidade dos bancários e bancárias.

Sindicalize-se! Fortaleça as lutas 
da categoria.

Roubo de cabos elétricos causam transtornos 
nas agências da Av. Tiradentes

Situação no Santander é temerária
A agência do Santander situada na Avenida 

Tiradentes é campeã neste tipo de problema, 
mas mesmo após ter sido atacada por mais de 
seis vezes nenhuma providência foi adotada 
para evitar esse tipo de ação. “A segurança da 
agência é muito precária. O muro nos fundos 
do prédio é baixo e o portão fica aberto o 
tempo todo, facilitando o acesso à fiação do 
ar condicionado”, aponta Irineu. Para ele, 
isso demonstra o descaso do banco com a 
segurança daquela unidade, problema que 
poderá se agravar quando algum marginal 

resolver entrar no prédio na madrugada e 
esperar os funcionários chegarem no dia 
seguinte para consumar o assalto.

“O Santander precisa dar atenção a 
esse problema na Avenida Tiradentes 
com urgência, não só para acabar com os 
transtornos vividos nos últimos tempos 
por funcionários, vigilantes e clientes, mas 
também para dar tranquilidade a todos 
que trabalham lá e utilizam a agência para 
movimentar suas contas”, cobra o diretor do 
Sindicato.

acima de 3600 a 4000 pontos no 
trimestre, conforme o porte da agência), 
o que impulsionou a cobrança abusiva 
das metas, a perseguição de funcionários 
e, consequentemente, o aumento das 
demissões.

Em 2018, o Sindicato registrou em torno 
de 27 homologações, contrastando com as 
16 demissões feitas desde o início deste 
ano, dando a entender o enxugamento 
do quadro funcional antes do processo de 
fechamento das cinco agências.

Conforme informações recebidas pelo 

Sindicato, na virada deste mês houve 
um aumento de 25% a 50% nas metas da 
maioria das unidades, comparadas ao mês 
anterior, o que reforça a ganância do Itaú 
com esse Programa.

A orientação do Sindicato é para que 
os funcionários e funcionárias fiquem 
em alerta a essas ocorrências, comunicar 
as movimentações e solicitar com 
antecedência a presença do Jurídico nas 
homologações que estão sendo realizadas 
atualmente nas agências. Dessa forma 
seus direitos estarão resguardados.

Embora o problema não 
seja novo, nenhuma medida 
eficaz foi tomada pelos 
responsáveis pela segurança 
do Santander, da Caixa 
Econômica Federal e do 
Bradesco em Londrina 
para impedir o roubo 
de cabos elétricos 
nas agências destes 
três bancos localizadas 
na Avenida Tiradentes. 
Toda vez que isso ocorre 
sobram transtornos 
para bancários e clientes, 
comprometendo a conexão 
no sistema operacional, a 
iluminação dos prédios e o 
funcionamento do sistema 
de ar condicionado.

Segundo Irineu 
Barrinuevo, diretor do 
Sindicato de Londrina, na 

Caixa já foram registrados 
dois furtos de cabos 
e para evitar que os 
marginais voltem a atacar 
o banco planeja mudar 
o lugar por onde passa 
a fiação do aparelho 
de ar condicionado. 
“No Bradesco, como foi 
a primeira vez que isso 
aconteceu, todos ficaram 

surpresos ao chegar para 
trabalhar e não conseguir 
acender as luzes da agência. 
Só depois de algum tempo 
foi constatado o roubo dos 
cabos de energia”, relata.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Relatório aprovado na Câmara
penaliza Classe Trabalhadora

DIA 13 TEM FEIRÃO DA 
RESISTÊNCIA EM LONDRINA 

No dia 13 de julho vai ter mais uma edição do 
Feirão  da Resistência em Londrina. No evento 
serão comercializados alimentos produzidos sem 
uso de veneno, além de artigos artesanais, livros, 
camisetas etc. O Feirão será realizado no Canto 
do MARL  (Av. Duque de Caxias, 3.241, próximo 
da Avenida Celso Garcia Cid), das 9h00 às 17h00.

CHÁCARA 28 DE AGOSTO

Diárias de convidados 
e autorizados têm 
valores atualizados

Após cinco anos sem majoração, os 
valores das diárias para convidados e 
autorizados utilizarem as dependências da 
Chácara 28 de Agosto, a Sede Campestre 
do Sindicato, foram atualizados. Valdecir 
Cenali, secretário de Administração do 
Sindicato, afirma que o reajuste nos preços 
é necessário para auxiliar na manutenção 
do local e disciplinar o uso da Chácara por 
pessoas que não pertencem ao quadro 
de associados da entidade. “Os bancários 
e bancárias filiados, bem como seus 
dependentes, não pagam nada para passar 
suas férias e dias de folga na Chácara. 
Esta é uma das vantagens para aqueles 
que contribuem para manter as lutas da 
categoria com as mensalidades pagas 
voluntariamente”, salienta.

A Chácara 28 de agosto está localizada 
às margens da represa do Rio Congonhas, 
em Sertaneja, a cerca de 70 quilômetros 
de Londrina. Lá tem chalés e quitinetes 
equipadas com beliches, cozinha, banheiros 
e churrasqueiras, além de parquinho, piscina 
infantil, salão de jogos, quadra de vôlei de 
areia e campo de futebol suíço.

Para fazer suas reservas entre em 
contato com a Secretaria do Sindicato pelo 
telefone (43) 3372-8787 ou por meio do 
e-mail seebld@sercomtel.com.br. 

Por 36 votos a favor e 13 contrários foi 
aprovado, na sessão do dia 4 de julho 
na Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, o relatório da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) que muda as regras da 
Previdência no Brasil. A proposta de reforma do 
governo federal agora será votada no Plenário 
da Câmara em dois turnos, precisando de 308 
votos para ser aprovada e, 
então, seguir para apreciação 
do Senado.

O relator Samuel Moreira 
(PSDB-SP) manteve no 
texto a idade mínima para a 
aposentadoria da mulher aos 
62 anos e do homem aos 65 
anos, ambos com 20 anos de 
contribuição. Para receber 
o benefício integral será 
necessário contribuir por 40 
anos. Quem já está no mercado deverá seguir 
as regras de transição.

O texto prevê a aposentadoria das 
professoras aos 57 anos de idade, desde que 
tenham ingressado no serviço público até 
31 de dezembro de 2003. Foram incluídos 
nas categorias com direito à aposentadoria 
especial, além dos militares, os servidores 
federais que atuam como policiais, 

agentes penitenciários e socioeducativos e 
trabalhadores que estejam expostos a agentes 
nocivos químicos, físicos e biológicos. Não se 
encaixam neste grupo os servidores estaduais 
e municipais.

Como era de se esperar, os bancos, 
principais incentivadores do atual governo 
federal, tiveram reduzida, de 20% para 15%, 

nessa reforma a alíquota da CSLL 
(Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido). O setor do agronegócio 
também foi beneficiado no 
relatório aprovado pela Comissão 
Especial, no qual foi retirada 
a possibilidade de se cobrar 
contribuições previdenciárias nas 
exportações de produtos.

João Antonio da Silva Neto, 
diretor do Sindicato, afirma que 
a Classe Trabalhadora precisa 

reagir e impedir a aprovação da PEC 6/2019 
para não perder o direito de se aposentar. 
“As Centrais Sindicais convocaram para o dia 
12 de julho mais uma Mobilização Nacional 
contra a reforma da Previdência. É uma forma 
de pressionar os deputados a rejeitar essa 
proposta que joga nas costas dos trabalhadores 
os custos dos privilégios que alguns setores têm 
na Previdência”, avalia. 

CAMPEONATO SUÍÇO

Agora é tudo ou nada na busca da classificação
RESULTADOS DA RODADA – 6/07
Bradesco Bela Vista do Paraíso 5 x 3 Itaú 109 
Mixtão 2 x 3 Itaú Arapuk 
Santander 1 x 5 PLR United

PRÓXIMA RODADA – 13/07
9h00: Bradesco Guaporé/10 de Dezembro x Mixtão
9h00: PLR United x Bradesco Bela Vista do Paraíso
10h00: Itaú Arapuk x Itaú 109

Faltando duas rodadas para 
o término da primeira fase do 
Campeonato Bancário de Futebol Suíço 
2019, o Bradesco Bela Vista do Paraíso 
é forte candidato a uma das quatro 
vagas para a etapa Semifinal, com 10 
pontos. O Itaú 109 está em segundo 
na classificação, com sete pontos, 
seguido do PLR United, que tem seis, e 
do Bradesco Guaporé/10 de Dezembro, 
que está com cinco pontos ganhos. 
Em quinto lugar na classificação, o 
Santander e o Itaú Arapuk somaram 
três pontos na tabela.


