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O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, sinalizou que o 
governo Bolsonaro vai tentar emplacar de novo o pacotão trabalhista já rejeitado 
no Senado. Ele ainda defendeu oportunidades no mercado de trabalho ‘’fora da 
carteira assinada’’.

O governo Bolsonaro segue com o projeto de desmonte dos direitos 
sociais, de privatização das empresas públicas e de aprofundamento da política 
econômica neoliberal, que traz graves consequências para a maior parte da 
população.

Pacotão de ataques a direitos 
trabalhistas pode voltar, avisa 
Onyx Lorenzoni

STF reconhece direito de 
mulheres a 15 minutos de 
descanso antes das horas extras, 
extinto pela Reforma Trabalhista

JURÍDICO

Sem um dia de paz

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o artigo 384 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, que dava direito às mulheres a 15 minutos de 
descanso antes do início do período de horas extras, é constitucional.

O Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região venceu ações, como a movida 
contra o Bradesco, relativa ao direito de intervalo de 15 minutos de descanso 
para as mulheres antes da realização de horas extraordinárias e também contra o 
Banco do Brasil em 2018, quando mais de 200 bancárias foram beneficiadas com 
ação num valor total de R$ 1 milhão.

Como o artigo foi revogado na reforma Trabalhista no governo Temer, a 
decisão só beneficia as ações de mulheres que cobraram o pagamento do 
descanso antes de novembro de 2017.

> Auxílio creche (1981)

> Vale-refeição (1990)

> Vale-alimentação (1994)

> 1ª categoria do Brasil  a conquistar a PLR (1995)

> Campanha Salarial unificada com inclusão da Caixa e BB (2003)

> 13ª cesta alimentação (2007)

> 13ª Cesta Alimentação

> Licença Maternidade de 180 dias

> Combate ao assédio moral (2010)

> Licença paternidade de 20 dias (2016)

Que grande parte dos direitos da nossa categoria foram conquistados a 
partir da luta dos trabalhadores organizados em sindicatos?

Que a categoria bancária é a única a ter um acordo em nível nacional?

Que todas as ações judiciais em defesa do trabalhador, como 
reintegrações, indenizações, ações coletivas, transferência ou demissão 
de gestores assediadores, são fruto do trabalho do Sindicato, da nossa 
federação (Fetec SP) e da nossa Confederação (Contraf-CUT)?

Que, mesmo os bancários e bancárias não sindicalizados, desfrutam de 
todos esses benefícios?

E que, portanto, também fazem parte dessas conquistas?

Você sabia?

Deputados podem promover mais um ataque contra 
bancários

O Projeto de Lei 1043/2019 é a mais “nova” bomba em tramitação na Câmara 
dos Deputados que deve cair sobre a categoria bancária.

O PL, que autoriza a abertura de agências bancárias aos sábados e domingos, 
de autoria do deputado David Soares (DEM), teve parecer favorável à aprovação 
apresentado no dia 17 de setembro pelo relator na Comissão de Defesa dos 
Consumidores (CDC), deputado Fabio Ramalho (MDB). Agora, está aberto para 
emendas durante cinco sessões e depois poderá ser votado na comissão.

Copom aumenta juros e crédito ao consumidor no banco 
fica mais caro

Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, 
o Banco Central (BC) apertou ainda mais os cintos na política monetária. Por 
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic - juros 
básicos da economia - de 5,25% para 6,25% ao ano nesta quarta-feira (22).

A taxa está no nível mais alto desde julho de 2019, quando estava em 6,5% ao 
ano. Confira algumas das conquistas das quais 

todos nós usufruímos hoje por conta da nossa 
incansável luta

agora
só falta

vocÊ
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BRASIL ULTRAPASSA
Desde o início da imunização, em 18 de janeiro, mais de 82 milhões de brasileiros estão vacinados com as duas doses. O número poderia ser ainda maior, se não tivesse 

acontecido lentidão na compra dos imunizantes, por parte do Governo Federal.
Embora o ritmo esteja mais acelerado, com média diária de 1,7 milhão de doses aplicadas, o Brasil ainda está distante de ter a pandemia controlada.
Apesar do avanço da vacinação, não é hora de relaxar nas medidas de segurança como higienização das mãos e o uso de máscaras. “A vacina é uma importante camada de 

proteção, mas sozinha ela não resolve”, afirma médico sanitarista Cláudio Maierovitch, da Fiocruz.

Fazer confraternizações, com aglomeração e 
pessoas sem máscara mostra o quanto estamos 
distante de nos livrar de vez desse vírus tão letal. 
E isso, infelizmente, tem ocorrido em agências 
dentro e fora da nossa base. 

Se nós, trabalhadores e sindicatos, 
estamos lutando incansavelmente para que os 
bancos prorroguem o prazo do teletrabalho, 
principalmente para quem é do grupo de risco e 
tem familiares nessa situação, é porque sabemos 
que as agências são locais com alto índice de 
contaminação. Então, torna-se incoerente lutarmos 
por isso e vermos colegas publicando fotos em 
festas, sem o menor pudor de estar aglomerando e 
sem máscara!

Infelizmente, ainda não é hora de festejarmos. 
Ainda há muita gente doente, internada e 
falecendo em decorrência da Covid.

Morreu no último dia 27/9, Geisa Stefanini, de 
32 anos, que teve 90% do corpo queimado no dia 
2 de setembro após usar álcool combustível para 
cozinhar na casinha em que vivia de aluguel, em 
Osasco (SP). Geisa deixa um filho de 8 meses. O bebê 
também sofreu queimaduras em 18% do corpo, mas 
se recupera.

Geisa é o retrato de milhares de mães e pais de 
famílias do Brasil que entraram em estado de pobreza 
ou miséria extrema e, sem nenhuma condição de 
pagar R$ 96 num botijão de gás, não encontram outra 
alternativa a não ser utilizar álcool ou lenha para 
cozinhar, o que tem deixado um rastro de feridos pelo 
país. 

Cozinhas e quintais que usam lenha ou carvão 
para cozinhar são uma espécie de termômetro da 
profunda desigualdade social brasileira. De acordo 

com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, em 2019, ou 
seja, antes mesmo da pandemia, uma a cada cinco 
famílias brasileiras já estava usando lenha ou carvão 
para cozinhar. 

As famílias que recorrem ao etanol e outros 
líquidos inflamáveis para o preparo de alimentos 
tendem a se multiplicar em um país que, de abril de 
2020 até abril de 2021, viu o preço do botijão subir 
inacreditáveis 16 vezes. E o número de queimados 
também tem subido assustadoramente. 

Explosão no preço do gás
Desde o início do ano, o preço médio do botijão 

de gás aos consumidores subiu quase 30%, segundo 
dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
passando de R$ 75,29 no final de 2020 para R$ 96,89 
no final de setembro. A alta é mais de 5 vezes a 
inflação acumulada no período, de 5,67%.

A pandemia 
não acabou!!

A pobreza pode queimar
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Covid-19

O Outubro Rosa foi criado na 
década de 90 pela Fundação Susan 
Komen for the Cure. A data é celebrada 
anualmente, com o objetivo de 
compartilhar informações e promover 
a conscientização sobre a doença; 
proporcionar maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e de tratamento 
e contribuir para a redução da 
mortalidade.

O câncer de mama é uma 
doença causada pela multiplicação 
desordenada de células da mama.

Ele é o tipo de câncer que mais 
mata mulheres no Brasil e, segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), a 
estimativa para 2021 é de mais de 66 
mil novos casos.

Câncer de Mama: estimativa para 
2021 é de mais de 66 mil novos casos

Outubro Rosa

As taxas são mais elevadas nas regiões mais 
desenvolvidas (Sul e Sudeste) e a menor é 
observada na região Norte

Saiba mais em www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama

600 mil
MORTES
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Confira todas as matérias completas em nosso site

O Brasil no Breu

O apagão é um projeto

Tarifas explodem
= empresas lucram

‘’Não adianta 
ficar chorando’’, 
diz Paulo Guedes 
sobre aumento 
na conta de luz

Presidente Bolsonaro pede que brasileiros 
deixem de tomar banho quente e acender luzes

Incompetência do governo federal 
abre espaço para cenário desolador

O governo federal pretende mergulhar 
o país literalmente nas trevas: não bastam 
os mais de 600 mil mortos pela Covid-19, os 
milhões de desempregados, o descontrole da 
inflação, o flagelo da fome e do desalento que 
afetam a vida de milhões de brasileiros, agora 
a população corre o risco de sofrer um sério e 
prolongado racionamento de energia elétrica, 
além de enfrentar tarifas muito mais caras. 

Um apagão provocado por uma política 
desastrosa na gestão dos recursos hídricos 
e resultado do processo de privatização do 
Sistema Eletrobras.

Diante da ameaça de apagão, o 
presidente pede aos brasileiros que deixem 
de tomar banho quente, que deixem de 
andar de elevador, que deixem de usar o ar 
condicionado, e que parem de acender as 
luzes.

Especialistas do setor apontam que a 
crise energética é de responsabilidade do 
governo federal, que não preparou um 
plano estratégico para enfrentar o longo 
período de estiagem nas regiões das maiores 
hidrelétricas, esgotando nos últimos meses a 
capacidade dos reservatórios.

“Quando já havia sinais de uma seca 
histórica, grandes hidrelétricas teriam 
esvaziado os reservatórios. Jogaram água 
fora pelas comportas em vez de passar pelas 
turbinas. A lógica do setor é a seguinte: quanto 
mais vazios os reservatórios, mais altas as 
tarifas que acabam aumentando os lucros de 
geradoras privadas. Isso em meio à pandemia, 
que provocou queda de 10% da demanda 
energética no país’’. 

Essa grave denúncia vem do coordenador 
do MAB, Movimento dos Atingidos por 
Barragens, Gilberto Cervinski, com base na 
análise de dados públicos sobre a geração 
de energia no Brasil.

A conta de luz já está mais 
cara desde 31 de agosto, quando 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) criou a “bandeira 
tarifária escassez hídrica”, o que 
deve representar um aumento de 
7% nas contas de todo o país. A 
nova bandeira representa uma alta 
de 49,63% em relação à bandeira 
vermelha patamar 2 e, portanto, 
deve representar mais pressão para 
a inflação.

É mais uma pressão para o já 
combalido orçamento familiar, 
que sofre com a alta do preço do 
combustível e dos alimentos.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, chegou a questionar qual 
seria o problema de a “energia ficar 
um pouco mais cara porque choveu 
menos”. Na fala, que gerou críticas, 
ele afirmou ainda que “não adianta 
ficar chorando”, pois a população 
terá de arcar com o aumento do 
custo da produção de energia 
diante da seca que atinge o país

Para piorar o cenário, o país vive 
uma crise hídrica com a falta de 
chuvas. A crise é considerada a pior 
em 91 anos, segundo especialistas 
e o próprio Ministério de Minas e 
Energia. A situação é especialmente 
grave no Sudeste, a região que 
responde por 70% da energia 
produzida no país.
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O crime da privatização da 
Eletrobras, a maior estatal 
da América Latina

Governo Lula garantiu 
abastecimento e segurança 
na eletricidade

Energia Eólica

Luz Para Todos

A privatização da Eletrobras é mais um crime do governo federal e de 
seus aliados neoliberais no parlamento. 

O Sistema Eletrobras controla 233 usinas, que produzem mais de 1/3 
da energia consumida no Brasil, com mais de 70 mil quilômetros de linhas 
de transmissão. A privatização significa a energia mais cara na ponta, 
com o repasse dos custos ao povo brasileiro. De acordo com a Aneel, a 
privatização da Eletrobras pode elevar a conta de luz em até 16,7%, logo 
no primeiro momento.

As experiências de privatização das companhias estaduais de energia 
elétrica nos estados de Goiás, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas, 
Piauí e Alagoas significaram tarifas abusivas, serviços terceirizados de 
péssima qualidade e o sucateamento do conjunto da rede de distribuição 
instalada — o que afetou a qualidade dos serviços.

Risco para o Meio Ambiente
A privatização é um risco também para o meio ambiente. A Eletrobras 

tem 47 barragens hídricas, algumas com mais de seis décadas de 
existência e por responsabilidade de Estado e expertise em engenharia de 
segurança de barragens, o país nunca teve sequer a ameaça de desastres 
como os rompimentos das barragens de rejeito da Vale em Brumadinho e 
Mariana (MG), que foram privatizadas.

Estatal dá lucro ao país
A Eletrobras tem baixo perfil de endividamento e fluxo de caixa 

suficiente para investir em obras estruturantes, ampliando a capacidade 
brasileira de geração e transmissão de energia. Nos últimos 20 anos, a 
estatal distribuiu mais de R$ 20 bilhões em dividendos para a União.

Morte da maior estatal da América Latina
Segundo o Ministério da Economia, a moldura do processo que levará 

à privatização da maior estatal elétrica da América Latina, prevista para 
o primeiro trimestre de 2022, será concluída até o final de outubro com a 
contratação do pool de bancos para executar a oferta das ações.

Criado em 2004, no primeiro 
governo Lula, o novo modelo do 
Setor Elétrico Brasileiro foi o que 
possibilitou ao país expandir a 
capacidade instalada de geração 
de energia, com segurança para 
investidores e tarifas justas para 
a população.

O sistema, pioneiro de 
concessão por leilão, acabou 
virando modelo mundial e abriu 
espaço para o investimento em 
novas formas de gerar energia, 
mais limpas, cuja ampliação 
estava prevista no Plano Lula de 
Governo.

Com Lula e Dilma, o Brasil tornou-se um dos países com maior 
capacidade de geração de energia limpa do mundo. O Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) não investiu somente nas 
hidrelétricas e termelétricas (o que também era muito importante 
para democratizar o acesso à energia elétrica e baratear o preço da 
conta de luz). O programa também era parceiro de investimento das 
geração de energias limpas.

Ainda que a matriz da geração de energia no Brasil ainda seja 
majoritariamente hidrelétrica, a política do governo Lula para o setor 
também favoreceu a instalação de fontes renováveis, como a eólica, a 
biomassa, e a solar.

A energia eólica acaba de atingir a marca de 18 GW de capacidade 
instalada, 10,3% da matriz elétrica nacional. De acordo com dados 
apresentados pela Associação Brasileira da Energia Eólica, são 695 
parques e mais de 8.300 aerogeradores.

A expansão da rede de transmissão de energia realizada 
ao longo dos governos do PT também teve início com Lula, 
ultrapassando os 57 mil quilômetros de linhas. Com o Luz Para 
Todos, mais de 3 milhões de famílias passaram a ter acesso à 
eletricidade, sendo cerca de 35 mil famílias indígenas, 29 mil 
famílias de quilombolas e 14 mil escolas em áreas rurais.

A expansão da rede também ajudou a interligar os diferentes 
regiões do país, o que é fundamental em um território de 
dimensões continentais. 

Com isso, aumentou-se a segurança no abastecimento, 
especialmente nas cidades, com a redundância da rede – se cai uma 
linha, existe outra conectada e o abastecimento não é afetado.

FONTES: Catraca Livre / Bocado.lat / G1 / Blog do Esmael / Brasil de Fato/ PT
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Como se não bastasse toda pressão 
por metas e o pavor da demissão, os 
funcionários do Itaú tem mais um item 
para o ‘’botão de pânico’’: a possível 
duplicidade de pontos no sistema Gera. 
A diretora do Sindicato, Letícia Mariano, 
explica que pode ocorrer de o bancário 
da agência “X” fechar negócio e o 
cliente assinar o contrato na agência “Y”. 
‘’Nesse caso,  ambas agências acabam 
pontuando. Isso em primeiro momento 
não parece tão ruim, mas temos que nos 
atentar”.

A diretora explica que o processo decorre 
de uma falha do sistema Gera. Mas que 
o banco, ainda que tenha ciência do erro 
tecnológico, pode alegar estar havendo 
má fé por parte dos funcionários, ‘’que 
estariam buscando meios de atingir a 
meta de forma inapropriada’’. 
‘’O Itaú tem fases em que vira moda 
demitir por justa causa.”  Letícia lembra 
que os bancários precisam ter máxima 
cautela nessas operações e evitar essa 
prática para não colocar o emprego em 
risco. 

É eita atrás de eita
Nas propagandas que a população vê 
na TV, o Itaú é um pai. Gera empregos, 
é quase uma santidade para os clientes. 
Mas na vida real é o lobo em pele de 
cordeiro, porque ataca trabalhadores 
em várias frentes, como não pagar a 
PLR para quem foi desligado antes de 2 
de agosto, de demitir aposentados por 
serem aposentados, e impor o retorno 
ao trabalho presencial para o grupo de 
risco (já iniciado dia 4 de outubro), numa 
negociação de decisão unilateral.
O Sindicato busca negociar com o banco 
essas questões, apesar da usual postura 
intransigente da instituição. 

Ainda é preciso cautela
Quanto ao retorno do grupo de risco, 
o mínimo que se espera é bom senso e 
cautela da instituição, aguardando 70% 
da população vacinada para o retorno 
do grupo de risco, a dose de reforço para 
transplantados e imunossuprimidos para 
assim ter um retorno ao trabalho seguro 
e, se for o caso, abertura de CAT para 
casos de COVID.

No encontro, o Bradesco informou 
a suspensão do rodízio entre os 
trabalhadores da rede de agências, a partir 
de 4 de outubro, que acontece desde 
o início da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e propôs iniciar as negociações 
para o plano de retorno também nos 
prédios administrativos. O banco justificou 
a decisão por conta de o movimento de 

flexibilizações das restrições sociais dos 
governos estaduais impactar nas agências, 
com aumento no volume de atendimento. 
A COE solicitou a retomada de negociação 
da pauta específica, do acordo de 
teletrabalho, emprego, valorização 
dos funcionários e plano de saúde/
odontológico. Uma nova reunião acontece 
na 2a quinzena de outubro.

Um bancário da agência Santander 
em Franco da Rocha foi demitido em abril 
deste ano. Trabalhando para o banco por 
cerca de 10 anos, ele teria por direito, 
como aprovado em Convenção Coletiva da 
categoria, usufruir por mais seis meses do 
plano de saúde. 

No entanto, ao necessitar de 
atendimento nos hospitais conveniados, 
o bancário descobriu que seu plano foi 
cortado quatro meses após a demissão. 
‘’Ele contatou o Sindicato e imediatamente 
contestamos a postura do banco ao RH que 

informou ter ocorrido erro no sistema’’, 
conta o presidente do Sindicato, Paulo 
Malerba.

O Departamento Jurídico do Sindicato 
informa que o banco não causou apenas 
dano ao funcionário, mas desrespeito à 
Convenção Coletiva assinada pelo próprio 
banco. ‘O Santander descumpriu a cláusula 
42, que trata da Assistência Médica e 
Hospitalar aos empregados demitidos e que 
estabelece prazo de 180 dias de carência 
para funcionários entre 10 a 20 anos de 
banco, como é o caso desse ex funcionário’’.

Falha sistêmica pode 
virar justa causa no 
Itaú

Bradesco

Itaú

COE e banco retomam mesa de negociação da Minuta Específica

Santander demite funcionário e retira plano de saúde antes do estabelecido na CCT

Santander

Após reunião entre o 
Sindicato e o RH do banco, 
para tratar de denúncias de 
funcionários da agência Parque 
da Uva, declarando-se vítimas 
de assédio moral, o banco 
comprometeu-se a rever a 
postura da gestão local sem 
demitir nenhum dos bancários 
vítimas do assédio. 

No entanto, (e pra variar!), o 
banco declinou do combinado 
e demitiu um dos funcionários 
do grupo que manifestou-se 
contra a conduta da gestão local. 
‘’Estamos cobrando não só o 
cancelamento dessa demissão 
absurda, mas também que o RH 
reveja sua metodologia, haja 
vista que demitir funcionários 
que denunciam assédio acaba 
por empoderar ainda mais os 
maus gestores’’, conta Paulo 
Malerba, presidente do Seeb 
Jundiaí.

Vai a vítima, fica o algoz
Após a repercussão da notícia 

nas redes sociais, o RH  do banco 
contatou o Sindicato tentando 
justificar o desligamento 

do funcionário e, pasmem!, 
alegando que ele teria aceitado 
passivamente o desligamento. 
‘’Com certeza, o funcionário não 
teve forças para se contrapor à 
decisão do banco, ainda mais 
na conjuntura em que vivemos’’, 
informa a direção do Sindicato, 
destacando que a situação dele 
se soma aos mais de 14 milhões 
de desempregados num país 
que volta ao cenário de fome e 
miséria extrema.

Para o Sindicato também fica 
clara a postura do Santander em  
proteger o assediador a qualquer 
custo, ainda mais se ele trouxe 
algum lucro para o banco. ‘’É uma 
verdadeira vergonha o banco 
demitir uma vítima de assédio e 
manter o algoz’’, afirma a direção 
do Sindicato que continuará 
cobrando uma resposta efetiva 
do banco, e que prossegue 
avaliando outras ações para 
coibir o assédio no Santander.

Não deixe o Assédio Moral 
se naturalizar em sua agência.

DENUNCIE AO SINDICATO

Em Jundiaí, Santander demite 
bancário vítima de assédio
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A Caixa anunciou, nos últimos dias, um novo fluxo 
voluntário para retorno dos empregados ao trabalho 
presencial, mas “esqueceu” de debater com as 
entidades que representam os trabalhadores sobre o 
assunto.
Divulgar este fluxo sem debate demonstra uma 
postura da administração de autoritarismo e avessa 

ao diálogo. Mostra também que a área de pessoas 
buscou novamente a alternativa mais fácil para si, 
que é tentar transferir a responsabilidade para os 
empregados e as chefias”, disse o diretor-presidente 
da Apcef/SP, Leonardo Quadros.

Saiba mais em: www.bancariosjundiai.com.br

Foi somente no último dia previsto 
para o fim do trabalho home office 
que a Caixa Econômica Federal 
comunicou a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) sobre a prorrogação 
da continuidade da modalidade de 

teletrabalho nas unidades do banco 
até o final de 2021.

A postura do banco em “deixar 
para a última hora” a divulgação da 
prorrogação do home office deixa 
evidente a falta de respeito com os 
empregados,  pois a falta qualquer 

informação sobre a prorrogação 
causou muita apreensão entre os 
colegas que estão em home office 
justamente por se enquadrarem 
em algum dos grupos de risco da 
covid-19.

A Contraf-CUT e a CEBB voltaram a 
cobrar reunião para debater devolução dos 
valores pagos de coparticipação, inclusive 
retroativos à CGPAR 23, que teve seus 
efeitos sustados com a aprovação do PDL 
342. 

A redução da coparticipação 
dos funcionários do BB à Cassi é um 
compromisso feito em Mesa de Negociação 
entre as duas partes, isto é, de um lado a 
diretoria da Cassi e, de outro, as entidades 
que representam os funcionários. 
A proposta é retomar os índices de 
coparticipação praticados em 2018.

Empregados do BB vão cobrar, em mesa 
de negociação, o fim do ranking promovido 
pelo banco. A lista, disponível na intranet 
do BB, organiza os trabalhadores a partir de 
pontuação dada segundo sua produtividade, 
expondo nome, matrícula, prefixo, agência e 
função, o que vai contra o acordo firmado entre 
os bancários e o BB.

Sindicatos e federações, afirmam que o 
“ranking’’ é uma prática de assédio moral, e 
já não é admissível, mesmo sem acordo, que 
uma atitude dessa aconteça em uma empresa 
socialmente responsável. Tendo a garantia do 
Acordo, o caso se torna ainda mais grave. 

‘’O caso será discutido com o banco 
para que a diretoria encarregada ponha fim 
nesta prática imediatamente’’, informam os 
sindicatos.

A falta de informações sobre os protocolos no local de 
trabalho, entre outros assuntos que vem preocupando os 
bancários do BB. A Contraf/CUT e a Diretoria de Pessoas do 
BB também debateram o retorno dos funcionários que não 
pertencem ao grupo de risco.

Os funcionários criticaram a falta de informações sobre 
os protocolos de proteção. “Reforçamos a importância do 
não retorno ao trabalho presencial de bancários de grupo 
de risco e dos funcionários que ainda não completaram o 
sistema vacinal”, informam dirigentes da Contraf. A Comissão 
de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB) 
e o banco vão criar nova agenda para debater a pauta 
apresentada.

Saiba mais em: www.bancariosjundiai.com.br

Caixa anuncia novo fluxo de retorno voluntário 
ao trabalho presencial

Trabalho em home office vai até o final de 2021

Saúde Caixa
Caixa

Funcionários do BB cobram mudanças 
na co-participação

Bancários denunciam publicação de 
ranking individual

Funcionários 
propõem cautela no 
retorno ao presencial

Diferente dos planos de mercado, os 
de autogestão não têm fins lucrativos. 
Por isso, ele não tem propósito de ser 
superavitário e não deve ser deficitário. O 
objetivo é manter um plano equilibrado 
em receitas e despesas.

O médico Albucacys Pereira, 
consultor da Fenae, explica que os 
planos de autogestão já nascem 
com o princípio da solidariedade. Ele 
proporciona a qualquer empregado 
o custeio do plano de saúde. Para isso 
cobra-se um percentual sobre o salário 
de todos os participantes, de forma 
igualitária. O percentual descontado de 
um salário maior vai viabilizar o custeio 
do plano de quem recebe menos.  

O presidente da Fenae, Sergio 
Takemoto, considera estes princípios 
essenciais para o plano de assistência 
à saúde dos empregados. “É o que 
mantém o Saúde Caixa justo para todos 
ativos e aposentados.  “Futuramente, 
estes jovens vão envelhecer e os mais 
jovens pagarão um pouco mais que eles. 
O que precisamos entender é que, pela 
lógica, a população mais idosa utiliza 
mais o plano de saúde do que os jovens. 
É a lógica, mas é possível que os jovens 
adoeçam ou sofram acidentes, utilizando 
mais o plano. Por isso essas premissas 
são primordiais e inegociáveis no nosso 
plano de saúde”

Saiba o que está em discussão

BB

BB



8 Edição 578 - Outubro/2021

Isso quer dizer que você, bancário, contará com a parceria entre o Grupo Anchieta e Sindicato dos Bancários 
de Jundiaí e região, com diversos benefícios que só o Grupo Anchieta oferece – como por exemplo, descon-
tos exclusivos em todos os nossos  produtos: escolas (Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Ensino Médio Técnico), graduação e pós-graduação.  

Essa é sua chance avançar na carreira, com o apoio de uma  Instituição que tem 80 anos de experiência no 
ramo educacional e que alia tradição e inovação para potencializar o seu aprendizado. 

Atendimento
Via Whatsapp

Para saber mais detalhes e todos os benefícios 
que você possui, entre em contato com a gente! 

(11) 98480-2455  | (11) 99629-5531  | (11) 99487-2995.

- 30% de desconto nas mensalidades (valor de contrato) 
para os cursos de Graduação Presenciais (Exceto Veterinária);

- 40% de desconto nas mensalidades (valor de contrato)
para os cursos de Graduação Híbrida e EAD;

- 15% de desconto nas mensalidades (valor de contrato)
para o curso de Graduação Medicina Veterinária;

TEMOS UMA NOVIDADE ESPECIAL!

PARCERIA

- 15% de desconto nas mensalidades (valor de contrato)
para os cursos de Pós-graduação, Extensão e Especialização;

- 15% de desconto nas mensalidades (valor de contrato) 
da Escola (Ensino Fundamental, Médio e Médio + Técnico, 
Técnico).

Convênios
Educacionais

Faculdades

Capacitação Profissional

 Escolas

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoria

Fale com a gente! (11) 4806-6650 |  convenios@bancariosjundiai.com.br

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

NOVO!!


