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Depois de muita cobrança, Fenaban 
apresenta proposta de Protocolo 
Unificado de Segurança
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Num cenário de 14 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados, 
governo Bolsonaro julga funcionalismo público como vilão de ‘’gastos’’ e coloca 
população contra servidores

SUS, Butantan e Fiocruz mostram a importância do serviço público

Redução de cargos e salários não atinge altos cargos, como militares, 
juízes, parlamentares, procuradores e promotores

Bolsonaro fala em corte de gastos, mas aumenta o próprio salário em 69%

Veja mais na página 4 e 5

é projeto de destruição
do Estado brasileiro
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O STF retirou da pauta a revisão do índice de correção do saldo do 
FGTS e ainda não há uma previsão sobre quando o tema será retomado.

O Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região entrou com Ação 
Coletiva em 2014. Mais de 500 bancários entraram com o pedido de 
correção. Natal Gomes, diretor do Sindicato, informa que bancários 
interessados podem participar da ação coletiva. 

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:
   11 4806.6650 | 11 4806.6651 - WhatsApp Business 
   Ou diretamente com nossos diretores.

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou para o 
Comando Nacional dos Bancários uma proposta de protocolo de 
segurança unificado para orientar a prevenção contra a Covid -19. No 
encontro, o Comando cobrou mais uma vez que os bancos pressionem 
o governo federal para incluir a categoria bancária no Plano Nacional de 
Imunização (PNI). 

Como evitar: 
A minuta dos bancos estabelece o fornecimento de EPIs, como máscaras, 
além de procedimentos como desinfecção de agências e outros locais de 
trabalho em casos de contágio.

Mais uma vez, o Comando Nacional cobrou as ações que os bancos 
estão fazendo para pressionar o governo federal a incluir a categoria 
bancária como essencial e prioritária no PNI.
“Em todos os decretos municipais e estaduais está o funcionamento 
das agências bancárias. É contraditório obrigar uma categoria a 
trabalhar e não a incluir como essencial no PNI. Os bancos têm 
influência para fazer suas pautas e essa, que é uma pauta justa e 
urgente, eles não têm força para colocar?”, questiona Juvandia Moreira, 
presidenta da Contraf-CUT

Fenaban apresenta proposta de 
Protocolo Unificado de Segurança

Vacinação para a categoria

Bancários da nossa base podem 
participar da Ação Coletiva do Sindicato

Protestos contra Bolsonaro e por #VacinaJá 
reúnem milhares nas ruas do país

As manifestações contra 
Jair Bolsonaro, pelo auxílio 
emergencial de R$ 600 e vacina 
contra Covid-19 para todos e 
todas, que levaram milhares de 
pessoas às ruas do país e cidades 
do mundo no #29M, acuaram o 
presidente. Bolsonaro não saiu 
do Palácio da Alvorada para 
dar os famosos passeios de fim 
de semana nem fez qualquer 
comentário nas suas redes 
sociais sobre os atos. Cerca de 

500 mil pessoas protestaram nas principais avenidas do país. Só em São 
Paulo, cerca de 80 mil pessoas foram à Avenida Paulista. Quase 100% das 
pessoas usaram máscaras e tinham álcool em gel nas mãos. Quem não 
tinha máscara pôde pegar nas barracas ou das mãos de militantes que 
passavam oferecendo e orientando sobre como usar. Em locais como 
Brasília, os organizadores pediram para os manifestantes fazerem filas 
indianas, com distanciamento social.
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Em Jundiaí, entidades cobram medidas da 
Prefeitura contra impactos da ”Terceira Onda’’

Entidades de todos os segmentos 
de Jundiaí encaminharam no dia 28/5 
uma carta à Prefeitura solicitando 
informações sobre quais medidas a 
administração local pretende tomar 
para evitar os impactos da 3a onda da 
Covid-19, já anunciada por especialistas 
da área da saúde. 

O secretário-geral do Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e região, Douglas 

Yamagata, que participa do “Comitê 
Pela Vida Jundiaí’, disse que o momento 
é muito preocupante. “Estamos 
preocupados com a chegada do 
inverno, com o número de variantes e 
se teremos leito para todos os doentes”, 
disse Yamagata. Segundo ele, a meta 
das entidades é saber se a Prefeitura 
está se estruturando para evitar um 
impacto ainda maior na sociedade.

As 35 entidades, que incluem organizações sociais, sindicais, 
coletivos e partidárias, aguardam resposta da Prefeitura. 
Confira o documento completo em nosso site.
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”Já ultrapassamos os 480 mil mortos no país. Só em 
Jundiaí são cerca de 1.200 mortes. Ou seja, é um quadro 
aterrorizante. A cidade precisa proteger seus cidadãos de 
todas as formas”.

Terceira Onda pode criar  
“tsunami” de Covid

Copa América:  “a gota d’água para
a Terceira Onda’’

Triste recorde: trabalhadores estão há mais 
de dois anos sem emprego

Sem lockdown rígido em quase um ano e meio de pandemia, o Brasil 
mal saiu da 2a onda de infecções, ultrapassando 470 mil mortes, e 
especialistas já alertam sobre a 3a onda da doença que pode ser 
considerada um “tsunami” se nenhuma medida drástica for tomada 
pelas autoridades. Os especialistas informam que a 3ª onda se 
aproxima porque a flexibilização precoce aumentou o número de 
pessoas nas ruas, em festas clandestinas e aglomerações, ampliando 
as chances do vírus ser disseminado.

Apesar do atual cenário, a Conmebol anunciou na segunda-feira (31/05) 
que o Brasil sediará a Copa América deste ano. O país foi definido como 
sede da disputa após Argentina e Colômbia desistirem de abrigar a Copa 
América. Conforme a Conmebol, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, 
foi o responsável por conduzir o diálogo com o governo federal. 

Bolsonaro “imediatamente apoiou a iniciativa, com a aprovação dos 
Ministérios da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria 
Nacional do Esporte”, disse a Conmebol. O médico Miguel Nicolelis, 
professor de Neurociência da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, 
afirmou que a realização da disputa no Brasil pode ser a “gota d’água” 
para a terceira onda de casos e mortes pela covid-19 no país.

Cerca de 3,5 milhões de brasileiros estão desocupados há pelo menos 
dois anos, segundo dados da Pnad Contínua do primeiro trimestre de 
2021. O chamado desemprego de longa duração bateu recorde em meio 
à crise econômica gerada pela pandemia e pela falta de planejamento do 
governo Bolsonaro. Os 3,5 milhões de pessoas buscando vagas há dois 
anos ou mais representam o ponto mais alto da série histórica do IBGE, 
iniciada em 2012.

Vacina urgente!
‘’A imunização é considerada essencial para diminuir restrições em 
setores como o de serviços, o maior empregador no Brasil. “A principal 
saída é o crescimento econômico, e o mais importante agora é acelerar 
a vacinação”, diz Rodolpho Tobler, pesquisador da FGV. Segundo a Pnad 
do trimestre encerrado em março, 5,6 milhões de pessoas passaram a 
integrar, em um ano, o grupo dos subutilizados.

Do desemprego à pobreza
“Há possibilidade de essas pessoas irem para uma situação de pobreza 
muito grave, dependendo do apoio de programas sociais, ou de 
migrarem para a informalidade. Agora, que tipo de trabalho será esse? 
Existe toda uma discussão sobre a qualidade dos negócios por conta 
própria”, diz o professor e economista Ely José de Mattos, da PUCRS.

Foto: Agência Brasil
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No último dia 25 de maio, 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados aprovou a 
admissão da PEC da Reforma 
Administrativa (Pec 32/20) 
enviada pelo governo Bolsonaro.

Assim como as reformas do 
Trabalho e Previdência, esse é, 
sem dúvida, mais um ataque ao 
Estado brasileiro, aos servidores 
e ao povo, já que a reforma tende 
a enfraquecer de forma extrema 
a prestação de serviço pública, 
comprometendo, em especial, 
o atendimento aos mais pobres 
e que mais necessitam desses 
serviços.

O presidente do Sindicato 

dos Bancários de Jundiaí e 
região, Paulo Malerba, lembra 
que o ataque não atinge 
servidores em altos cargos, como 
militares, juízes, parlamentares 
e procuradores, exatamente 
onde há salários altíssimos e 
muitos benefícios. ‘’Ao retirar 
a estabilidade da maioria 
dos servidores, a pretexto de 
melhorar a eficiência do setor 
público, abre-se um enorme 
espaço para o apadrinhamento 
político, com a demissão de 
quem cumpre suas funções 
corretamente, ainda que 
contrário a quem está no poder’’.

Num cenário de 14 milhões 
de desempregados, 6 milhões 

de desalentados, 40 milhões 
na informalidade, e um salário 
mínimo com o menor poder de 
compra dos últimos 16 anos, o 
governo Bolsonaro afirma que  ‘’o 
Estado gasta demais’’, sem jamais 
ter iniciado uma auditoria para 
comprovar o que diz e colocando 
o funcionalismo público como o 
vilão desses gastos.

E, a exemplo  das reformas 
anteriores, a Administrativa não 
retira o país da situação de caos. 
Pelo contrário, pode reduzir em 
mais de 25% o já escasso número 
de servidores, como é o caso de 
médicos e enfermeiros na saúde 
pública.

“A PEC 32/2020 apresenta 
diversos efeitos com impactos 
fiscais adversos, como aumento 
da corrupção, facilitação da 
captura do Estado por agentes 
privados e redução da eficiência 
do setor público em virtude da 
desestruturação das organizações. 
Por sua vez, os efeitos previstos de 
redução de despesas são limitados, 
especialmente no caso da União. 
Assim, estimamos que a PEC, de 
forma agregada, deverá piorar a 
situação fiscal da União, seja por 
aumento das despesas ou por 
redução das receitas”, avalia Bráulio 
Cerqueira, presidente da Unacon 
(Sindicato Nacional dos Auditores).

A reforma de 1998 já possibilitou que cargos 
obsoletos fossem readequados, incluindo a 
avaliação de servidor. Servidores bem avaliados 
são recompensados e maus servidores são 
submetidos à investigação

Além da falta de clareza no texto, a PEC é vista como 
uma ameaça para a independência do serviço público. 
Especialistas explicam que com o fim da estabilidade, 
é possível que alguns cargos importantes percam 
a garantia e autonomia de continuar a promover o 
trabalho proposto. ‘O trabalho de um auditor ou fiscal 
da Receita (Federal), por exemplo, incomoda, pois ele 
descobre desvios ou outros erros de uma empresa e 
traz prejuízo. Então, é preciso garantir que ele tenha um 
cargo estável’’, atestam.

Num cenário de 14 milhões de desempregados, 6 milhões de 

desalentados e 40 milhões na informalidade, o governo Bolsonaro 

julga o funcionalismo público como vilão.
Ataque aos servidores não atinge altos cargos, como 

militares, juízes, parlamentares e promotores.

Reforma Administrativa é projeto 
de do Estado

De ruim a pior

Já tivemos a Reforma em 98

Fim dos concursos

destruição
Bolsonaro fala em corte de gastos, mas aumenta o próprio salário em 69%

Uma proposta repleta de Fake News

Confira todas as matérias completas em nosso site:

• O Brasil tem muitos servidores públicos. Não é verdade. 
Em levantamento feito pela OCDE com 30 países o Brasil foi 
apenas o 26º no tamanho do serviço público.

• Todo servidor ganha muito. Segundo dados da Atlas do 
Estado Brasileiro, servidores do Poder Executivo ganham em 
média R$ 3,9 mil e, nos municípios, R$ 2,9 mil.

  • As despesas com pessoal do governo estão fora de 
controle. As despesas com pessoal e encargos da União se 
encontram hoje no mesmo patamar de vinte anos atrás (4,4% do 
PIB), como mostra o Atlas do Estado Brasileiro, do IPEA.

 • Servidores não podem ser demitidos. Pelos termos 
da lei 8.112 e do atual art. 41 da Constituição, para terem 
estabilidade servidores precisam ser avaliados por 3 anos 
(estágio probatório) e depois disso também podem ser 
demitidos, por falta grave, ou excesso de despesas, e mesmo no 
caso de desempenho insuficiente. A estabilidade é fundamental 
para manter a continuidade dos serviços públicos e impedir a 
partidarização, com a sucessão de diferentes governos.
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Além da falta de clareza no texto, a PEC é vista como 
uma ameaça para a independência do serviço público. 
Especialistas explicam que com o fim da estabilidade, 
é possível que alguns cargos importantes percam 
a garantia e autonomia de continuar a promover o 
trabalho proposto. ‘O trabalho de um auditor ou fiscal 
da Receita (Federal), por exemplo, incomoda, pois ele 
descobre desvios ou outros erros de uma empresa e 
traz prejuízo. Então, é preciso garantir que ele tenha um 
cargo estável’’, atestam.

Jair Bolsonaro editou uma regra que 
autoriza que uma parcela dos servidores 
receba mais do que o teto remuneratório 
constitucional.

A ação deve beneficiar Bolsonaro, 
o vice-presidente Hamilton Mourão, 
ministros militares e um grupo restrito de 
cerca de mil servidores federais e fez com 

que os salários aumentassem em até 69%, 
o que estourou o teto do funcionalismo. 
A remuneração mensal dos beneficiados 
pode ultrapassar R$ 66 mil.

A medida, publicada no dia 30 de abril, 
permite que os novos super salários sejam 
pagos a partir de junho.

Deputados de oposição afirmam que o 
presidente da Câmara dos Deputado, Arthur Lira 
(PP-AL), estaria apressando o debate sobre a 
reforma administrativa. Lira prevê que a reforma 
administrativa esteja no Senado até julho.
Bolsonaro montou um esquema, no fim de 2020, 
para aumentar a base de apoio no Congresso 
ao criar um orçamento paralelo de R$ 3 bilhões 
em emendas. A maior parte das emendas foi 
destinada à compra de tratores superfaturados.

• Reduz em 25% a carga horária dos 
servidores públicos. Isso significa 25% 
menos médicos, 25% menos professores, 
25% menos serviços básicos; Pelo menos 
9 milhões de casos deixariam de ser 
solucionados com a diminuição de 25% na 
carga horária dos servidores do Judiciário; 
• Diminui a imparcialidade do concurso 
público ao criar um processo subjetivo 
de avaliação.

Principais impactos:
• Mais corrupção: políticos poderão 
interferir no serviço público
• Menor eficiência: a sobrecarga de 
trabalho atrapalha a entrega dos 
serviços à população
Mais apadrinhamento: indicados e 
pessoas com pouca qualificação terão 
acesso aos cargos públicos

• Menor qualidade: prejudica a 
capacitação de servidores públicos
• Menor transparência: decisões 
importantes serão tomadas por decreto, 
sem participação da sociedade.

A PEC da Reforma Administrativa segue 
para análise em uma Comissão Especial que 
vai avaliar o mérito da proposta.

Desde 2016 (época do golpe contra Dilma 
Rousseff),o INSS vem sendo sucateado. Dez 
mil trabalhadores, entre servidores públicos e 
terceirizados, saíram porque pediram demissão 
ou se aposentaram e não foram substituídos 
porque não houve concurso público. O 
quadro de pessoal caiu de 33 mil para 23 mil 
nos últimos cinco anos. O resultado é ainda 
mais atraso na concessão de benefícios aos 
segurados e a fila do INSS, estimada em 1,5 
milhão, só cresce. O sucateamento do INSS é 
um sinal do que está por vir em todas as esferas 
do poder público, se a PEC 32 for aprovada.

Num cenário de 14 milhões de desempregados, 6 milhões de 

desalentados e 40 milhões na informalidade, o governo Bolsonaro 

julga o funcionalismo público como vilão.

Reforma Administrativa é projeto 
de do Estado

Já tivemos a Reforma em 98

Fila no INSS de Jundiaí: Mais 
de 1,5 milhões de brasileiros 
aguardam benefício na fila 
de espera

Bolsonaro culpa servidores, mas 
aumenta o próprio salário

TratoraçoDiga “não”  à PEC da Reforma

Sofrimento para a 
população

bancariosjundiai.com.br

 • Servidores não podem ser demitidos. Pelos termos 
da lei 8.112 e do atual art. 41 da Constituição, para terem 
estabilidade servidores precisam ser avaliados por 3 anos 
(estágio probatório) e depois disso também podem ser 
demitidos, por falta grave, ou excesso de despesas, e mesmo no 
caso de desempenho insuficiente. A estabilidade é fundamental 
para manter a continuidade dos serviços públicos e impedir a 
partidarização, com a sucessão de diferentes governos.

fontes: Brasil de Fato, Tempero Drag, Câmara dos Deputados, CUT, FENAE, EBC

Crédito: foto TV TEM
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Santander

Nosso Sindicato continua monitorando o caso de 
assédio moral na agência do Itaú em Franco da Rocha, 
ocorrido em fevereiro deste ano. A diretora Letícia 
Mariano informa que após toda a pressão, o gestor foi 
orientado sobre qual é a real conduta de uma liderança 
no banco e foi transferido para outra agência.

Romper o silêncio
O Sindicato informa ser fundamental fazer a denúncia 
em casos que caracterizem assédio moral. O sigilo é 
absoluto.

O clima de apreensão causado pela reestruturação e as 
mudanças que começaram a ser implementadas tem 
propiciado um clima cada vez mais pesado nas agências. 
Com a vinda do GERA as metas ficaram ainda mais 
abusivas e a cobrança se intensificou. E, infelizmente, os 
gestores têm utilizado ferramentas como whatsapp (nos 
números pessoais dos bancários) para realizar cobranças 
sem fim. 

Apesar do discurso, falta ao banco ouvir a linha de 
frente, entender a realidade e as dificuldades das 
agências. O ambiente de apreensão está mais intenso 
com a volta do Trilhas , agora chamado Evolui.
 
Sem feedback, transparência e diálogo
Os bancários em home office, também sofrem com as 
metas. O contato com os clientes deve ocorrer através 
da plataforma Teams o que tem engessado o processo. 
Um banco que se diz tecnológico, deve repensar suas 
estratégias. As demandas que são passadas para o 
Sindicato são de total importância para a construção 
de um ambiente mais saudável dentro das agências. 
O abuso das metas e das cobranças são pautas 
permanentes em reunião com o Itaú.
 
Por isso, reforçamos a necessidade de denúncia! 
Estamos juntos nesse processo de reestruturação, e 
estaremos na luta pela manutenção do emprego e 
condições de trabalho para todos.

#seebjundiaí

O Bradesco anunciou 
no último dia 01, em 
reunião com a Comissão 
de Organização dos 
Empregados (COE), um novo 
seguro de vida para todos 
os funcionários e aprendizes 
do banco pago 100% pela 
organização Bradesco.

O seguro garante a 
todos os funcionários e 
aprendizes a cobertura 
de R$ 50 mil para 100% 
dos funcionários e dos 
aprendizes. Em caso de 
invalidez dos funcionários e 

dos aprendizes o limite de 
cobertura também será de 
até R$ 50 mil.

A conquista inclui 
auxílio funeral, com 
reembolso, não apenas em 
caso de falecimento dos 
funcionários, mas estendido 
aos pais, filhos, cônjuges, 
sogros e sogras.

Seguro antigo – apesar 
de, a princípio, o novo 
seguro parecer mais amplo 
que o antigo seguro, 
o Sindicato orienta os 
funcionários do Bradesco 

a não cancelarem o seguro 
antigo. Muitos podem achar 
que tem um Seguro que 
não tem custo e desistir 
do anterior, mas ainda há 
dúvidas se o cancelamento 
pode ou não trazer um 
prejuízo para todos. As 
dúvidas estão no valor da 
indenização no caso de 
invalidez por acidente, 
além do valor de todas as 
demais indenizações. A COE 
e Sindicatos estão avaliando 
esta situação e em breve 
teremos mais informações.

Recentemente, o Bradesco unificou as 
carteiras dos PJ1 e PJ2, fazendo com que os 
clientes sejam atendidos por funcionários 
destas duas funções. No entanto, é 
questionável o atendimento de gerentes 
Pessoa Jurídica 1 atenderem clientes com 
rendas mais altas, função que era exclusiva 

dos gerentes Pessoa Jurídica 2, sem que 
haja uma equiparação salarial. Além disso, 
teoricamente, a meta dos gerentes PJ1 
também aumentaram. O problema já foi 
enviado à Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) para ser discutido.

É escancarada a forma como o banco 
Santander tem pegado carona na crise 
da pandemia ao demitir funcionários e 
empurrar clientes para as plataformas 
digitais. O banco precarizou o atendimento 
ao público. Os funcionários estão 
trabalhando até a exaustão, inclusive no 
home office, sem conseguir atender o 
cliente da forma ideal e precisando bater 
as torturantes metas abusivas. O resultado 
disso são filas intermináveis fora do banco, 
que chegam a, pelo menos, duas horas de 
espera. 

De fato, é preciso contingenciar o número 
de usuários dentro da agência. No entanto, 

a demora coloca o cliente em risco, como 
contaminação, já que do lado de fora o 
distanciamento não tem sido controlado, 
e também os expõe a assaltos. A demora 
e os riscos têm deixado clientes e usuários 
indignados, a ponto de se revoltarem contra 
os funcionários. ‘’Temos sofrido agressão 
verbal e ainda somos pressionados porque, 
na fila interna, há uma lei que determina o 
prazo máximo para o atendimento. Tudo 
isso somado ao pavor da demissão e do 
cumprimento de metas’’, relatam bancários 
em denúncia ao Sindicato. 
Já há relatos de que a fúria dos clientes 
está beirando a agressão física. ‘’Estamos 
suprindo a função de quem foi demitido 
com a alta demanda por produtividade. A 
previsão é que tenhamos uma síndrome de 
Burnout em escala coletiva’’, informa um dos 
funcionários. 
Desde o início da pandemia, o Santander já 
fechou 140 agências, 91 PAs e demitiu mais 
de cinco mil trabalhadores no Brasil.
Denuncie!
O Sindicato está monitorando as agências 
e checando o cumprimento dos protocolos 
de segurança. A diretoria pede que os 
bancários denunciem o descumprimento 
ao protocolo, a indignação do cliente que 
resulta em agressão e o assédio moral. O 
sigilo é absoluto.

Sindicato prossegue monitorando 
caso de assédio em Franco 
da Rocha

Metas cada vez mais abusivas

Bradesco Itaú

Bradesco anuncia um novo seguro para funcionários. 
Sindicato orienta não se desfazer do seguro antigo

Unificação de carteiras de  ‘Pessoa Jurídica’

Banco empurra clientes para o digital e 
bancários para as ruas
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A Caixa, patrocinadora do fundo de pensão 
cassou os mandatos de representantes eleitos 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em reunião 
realizada no dia 11 de maio, quebrando a 
paridade entre eleitos e indicados, prevista em 
lei e também trocou a diretoria da Funcef desde 
a presidência até os diretores de investimentos 
da Fundação. 

Tais mudanças trazem medo aos 

participantes e risco para a governança da 
Fundação que tem um patrimônio acumulado 
de mais de R$ 80 bilhões, pertencentes aos 
140 mil participantes, que estão cada vez mais 
distanciados dos espaços administrativos e de 
tomadas de decisões. 

 Vale lembrar que os mandatos dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal estavam sendo prorrogados 
porque a Caixa, através da Comissão Eleitoral e 
Conselho Deliberativo na Funcef, vem tentando 

inviabilizar a eleição colocando condicionantes 
para evitar a participação dos trabalhadores. 

As entidades representativas dos 
participantes do fundo de pensão se unem em 
defesa de reverter a cassação dos mandatos 
e garantir um amplo e democrático processo 
eleitoral. A luta está se intensificando tanto 
nas esferas políticas, como administrativas e 
judiciais. 

O presidente da Previ, José Maurício 
Coelho, renunciou ao cargo no último dia 
25/5. Para os representantes eleitos da Previ e 
entidades representativas dos trabalhadores, 
a renúncia é um claro indício de tentativa 
de intervenção do governo federal no fundo 
de previdência dos funcionários do BB, para 
acomodar aliados políticos. 

Em nota, os representantes na Previ 
afirmam que não aceitarão qualquer 
ingerência sobre o fundo, que é administrado 
por seus participantes. (Confira em nosso site)

O conselheiro deliberativo eleito da Previ, 
Ernesto Izumi, lembra que já houve tentativas 
de intervenção, que enfrentaram resistência 
dos trabalhadores em governos como de FHC 
e Temer. “Os participantes estão preocupados 
e com razão. Foi a nossa luta que nos garantiu 
o direito de eleger metade dos membros da 
diretoria, dos conselhos deliberativo, fiscal e 
consultivos da Previ. E é essa participação dos 
associados na direção da Previ que impede 
decisões unilaterais da direção do banco e 
que garante a defesa dos nossos direitos’’. 

Izumi destaca que a gestão da Previ não 
é terceirizada. É feita por associados com 
interesse em fazer uma boa gestão porque 
sabem que um dia dependerão dessas 
aposentadorias. ‘’Portanto, temos que evitar 

essa interferência com nossa organização e 
mobilização”, afirma.

Em alerta
Izumi alerta para a importância de  os 

participantes da Previ, aposentados e 
da ativa, estarem atentos aos próximos 
passos, informando-se através dos canais 
de comunicação da Previ e dos sindicatos. 
Ele lembra que o governo fez isso 
recentemente com o fundo de previdência 
da Caixa, interferindo na gestão da Funcef, 
e com o Santander Banespa, por meio 
da Previc, tentando impedir a eleição 
dos representantes dos trabalhadores no 
Banespa. “Os trabalhadores da Caixa e 
do Santander estão lutando contra esses 
ataques, e faremos o mesmo com a Previ”, 
reforça.

Cassação de mandatos de conselheiros eleitos gera risco de 
governança na Funcef

Caixa

Presidente da Previ renuncia. Sindicatos se mobilizam contra intervenção na entidade

Em live sobre o Saúde Caixa, Rita Serrano, 
conselheira de Administração da Caixa e 
Marilde Zarpellon, vice-presidente da Fenag 
Sul, membro do conselho de usuários do Saúde 
Caixa, abordaram os descredenciamentos no 
plano de saúde dos empregados do banco. 
‘’Temos um plano com a mais alta cobertura 
e, por isso, temos que lutar para manter o 
que levamos anos para criar. Em tempos de 
pandemia, o Saúde Caixa é o que nos traz 
segurança. Portanto, precisamos resgatar o que 
já perdemos, porque, para cuidar da nossa saúde 
precisamos cuidar do Saúde Caixa’’, disse Marilde

Segundo Marilde, as principais queixas dos 
profissionais credenciados são de atrasos nos 
repasses pela patrocinadora e dificuldades de 
acesso à Gerência Nacional do Plano de Saúde – 

GESAP para solucionar problemas. “Recebemos 
relatos graves, inclusive de mães com bebês sem 
atendimento pediátrico emergencial à noite”.

Rita lembrou que o ideal seria haver um 
sistema de saúde que pudesse atender a todos 
com qualidade. Lembrou ainda que o corte de 
gastos na Saúde fragilizou ainda mais o SUS na 
pandemia . ‘’Mas se não fosse o SUS estaríamos 
em uma situação mil vezes pior’’, afirma.

‘’Conseguimos que o plano não tivesse 
um teto de gastos. Mas em 2017, o Conselho 
de Administração, com sete indicados pelo 
banco, defendeu o teto. Lembrando que sou 
a única representante dos empregados. Fui a 
única a votar contra, porque a medida limita o 
processo de livre negociação. Lembrando que 
ainda surgiu a CGPAR 23, uma resolução do 
Ministério da Economia determinando uma série 
de restrições nos planos de saúde de todas as 
estatais. O objetivo é incentivar a privatização 
dos planos de saúde. É o que estamos vendo 
desde 2016’’, disse Rita Serrano. 

Não é reestruturação. É desmonte!

Membros do Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa, Leonardo Quadros, presidente da Apcef/ 
Sp, e Francisco Pugliese, diretor da Seeb SP, 
também participaram do encontro e destacaram 
o histórico do Saúde Caixa, desde a criação 
do Sasse e a mudança ao PAMS, que somam 
seis décadas de existência. ‘’É extremamente 
importante que os empregados acompanhem 
o GT do Saúde Caixa. Temos feito reuniões, 
inclusive nos locais de trabalho’’, disse Leo.

‘’Vamos continuar fazendo essa resistência, 
mas com o apoio dos empregados, por meio das 
denúncias’’, disse Pugliese. ‘’Como se faz uma 
reestruturação sem pensar em todos os pontos? 
É evidente que se trata de desmonte’’

Confira o debate completo em    
bancariosjundiai.com.br

BB



8 Edição 574  - Junho/2021

Convênios
Educacionais

Faculdades

Capacitação Profissional

 Escolas

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoria. Ligue (11) 4806-6650.
Email: convenios@bancariosjundiai.com.br

Descontos
p a r a  a s s o c i a d o s

NOVO!!

É tempo de solidarizar. Junte-se à nós e faça a sua 
parte. Cada vida importa! Apoie essa causa!

Acesse sindicatosolidario.com
e saiba como participar.

Na mais grave crise da humanidade, precisamos preservar vidas. 
O Sindicato Solidário é a mobilização dos sindicatos, federações e 
bancárixs em prol da humanidade.

É uma corrente de união, amor e respeito à vida. Com o objetivo de 
ajudar a quem precisa. É tempo de humanizar.

A pequena Fernanda 
precisa de nós!
A pequena Fernanda Manzutti, de 11 anos, filha da bancária Melissa Manzutti, 
empregada da Caixa em nossa região, precisa com urgência do nosso apoio para 
avançar em seu tratamento de uma leucemia rara (Leucemia Linfóide Aguda). 
O último recurso é um tratamento nos Estados Unidos.  ‘’Todo o tratamento está 
estimado em R$ 8 milhões. Estamos lutando contra o tempo!”, diz a mãe, Melissa.

www.vakinha.com.br/vaquinha/salve-a-fernandinha

11 97540 9718 | CAIXA | Nome: Melissa Manzutti de Freitas

Caixa Econômica Federal | Agência: 0316 Poupança: 0846775452-2 | Nome: Fernanda Manzutti da Rocha
Bradesco | Agência: 3642 | Conta Corrente: 4736-8 | Nome: Melissa Manzutti de Freitas

Mais informações em           @SalveaFernandinha

Vakinha Virtual

PIX

Depósitos em conta

Vamos nos unir nessa corrente? Veja como ajudar:


