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Em resposta aos ofícios 
enviados pela Contraf-CUT para 
a antecipação de pagamento da 
segunda parcela da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), os 
bancos Itaú, Safra e Santander 
informam que irão efetuar o crédito 
no próximo dia 25 de fevereiro.

No caso do Santander, na 
mesma data, também será 
efetuado o pagamento dos 

valores do programa próprio de 
participação nos resultados (PPRS). 
Este programa próprio está em fase 
de apuração final. A divulgação de 
resultados do Santander, referente 
ao exercício de 2021, ocorreu no dia 
2 de fevereiro.

Acompanhe nossas redes e 
saiba mais sobre o pagamento da 
PLR nos demais bancos

Este ano será um dos mais 
importantes de nossas vidas. 
Ao que se refere à nossa 
categoria, em particular, 
vamos enfrentar uma 
campanha salarial difícil. A 
inflação permanece alta, os 
custos de vida continuam a 
subir e torna-se imperativo 
recompor o poder de 
compra dos salários. Existem 
várias iniciativas para 
cortar ou reduzir direitos 
historicamente conquistados, 
como no caso dos auxílios 
refeição e alimentação.

Os bancos ainda insistem 
em pressionar os governos e 
parlamentos para o trabalho 
aos sábados, domingos 
e feriados. Usam de sua 
influência econômica para 
pautar os debates públicos 
em benefício da acumulação 
de capital. As incertezas 
políticas e econômicas são 
muitas e se refletem sobre as 
nossas condições de enfrentar 
uma campanha nacional. 
A pandemia, que há pouco 
parecia ir ficando para trás, 
voltou com força em janeiro e 
novamente converteu-se em 
uma preocupação prioritária. 
Mais do que nunca, nossa 
organização e mobilização 
serão artigos de primeira 
necessidade.

As eleições gerais são uma 
oportunidade de mudança. 
O governo Bolsonaro é 
uma ameaça à democracia 
e significa retrocessos nas 
áreas social, trabalhista, 
previdenciária e ambiental. 

Derrotar o bolsonarismo 
nas urnas é fundamental 
para que o país possa 
retornar a uma certa 
normalidade. Não será 
condição suficiente, porque 
essas ideias e ações políticas 
ainda estarão presentes nos 
parlamentos, municípios 
e na sociedade. Contudo, 
é um passo fundamental 
para o Brasil colocar como 
centro de suas preocupações 
as questões imediatas 
que afetam a população: 
o combate à fome; a 
recuperação do crescimento 
econômico; a geração de 
empregos e renda; o diálogo 
internacional, entre outros 
tantos assuntos que foram 
ocultados em benefícios 
de pautas ideológicas de 
extrema-direita.

O país precisa rever 
caminhos. Rediscutir a 
reforma trabalhista que 
apenas precarizou o 
trabalho, colocou pessoas 
na informalidade, não gerou 
empregos. O teto de gastos, 
que limitou os investimentos 
em áreas fundamentais, 
sobretudo na saúde, 
educação e infraestrutura 
urbana, não pode 
permanecer. Os programas 
sociais de transferência de 
renda e moradia precisam ser 
retomados.

Será um ano decisivo. Um 
ano para mudar a história. 
Nossas escolhas e capacidade 
de se mobilizar farão a 
diferença.

Safra, Santander e Itaú 
pagam PLR no dia 25/2

com Paulo Malerba 
Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e Região

Editorial

O Sindicato abriu uma 
nova parceria com a Clínica 
Clemed, especializada em 
vacinas. Nossos associados já 
podem tomar a vacina contra 
Influenza, atualizada com as 
cepas para 2022 (H3N2-Darwin, 
H1N1-victoria, Austria, Phuket). 
Desconto: no balcão da 
Clemed o valor é de R$ 150,00. 
`Pelo Sindicato o custo será de 

R$ 100,00 (podendo variar pela 
entrega dos laboratórios). A 
aplicação será na 2a quinzena 
de março de 2022. Se você 
ou seus dependentes tiverem 
interesse, entre em contato com 
o Sindicato pelo atendimento@
bancariosjundiai.com.br. 
Atenção: a quantidade é 
limitada.
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Histórico de função
O Sindicato informa que o processo está em fase 

de execução. Desta forma, é necessário que tanto os 
bancários da ativa quanto os aposentados (desligados 
a partir de 2015) forneçam o histórico de função.

Público Alvo
Empregados da Ativa: O Sindicato informa que 

o histórico de função deve ser emitido a partir de 
2012, com comprovação do exercício da função de 
caixa/tesoureiro até o momento. Este histórico está 
disponível no 4.1 do RedeCaixa.

Empregados já desligados: O processo só vale para 
quem saiu a partir de 2015, entre em contato para 
mais informações.

Prazo Curto
O Sindicato alerta que os prazos são curtos. 

‘’Quando a listagem chegar em nossas mãos, teremos 
apenas dez dias para conferir os nomes, por isso, 
é muito importante que a documentação seja 
providenciada o quanto antes’’, informa Sergio Kaneko, 
diretor do Sindicato e empregado Caixa.

Como encaminhar a documentação?
· Pelo  e-mail atendimento@bancariosjundiai.com.br
· Pelo WhatsApp do Sindicato 11 4806-6651
· Diretamente para um de nossos diretores em ocasião 
de visita à agência
· Ou agendar entrega  através do 4806-6650

Informativo do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região - Filiado à Contraf/Fetec-SP/CUT

Presidente:
Paulo Malerba
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Jurídico

Sindicato inicia coleta de documentação para fase de 
cálculos da ação de “Quebra de Caixa”

O que é um banco sem a dedicação
e a força dos bancários?

2022 será um ano de desafios gigantes para nosso país, em 
especial para trabalhadores de todas as categorias, porque 
tivemos perdas enormes, retrocessos que jamais imaginávamos 
que pudessem ocorrer e muitos, muitos cortes nos direitos.

No caso específico dos bancários, é importante lembrar 
que desde que ingressamos no banco, estamos utilizando 
o trabalho do Sindicato, afinal, nosso vínculo de emprego é 
baseado na Convenção Coletiva, negociada pelo Sindicato.

Isso faz toda a diferença e para se ter uma ideia do quanto 
avançamos em todos esses anos, basta comparar a nossa 
Convenção às leis trabalhistas da CLT. Nossa categoria tem 
direitos que outras jamais tiveram ou terão, justamente pela 
dinâmica de atuação dos nossos sindicatos, considerados 
referência de luta dentro e fora do país.

Nossas conquistas são construídas a cada ano, com esforço e 
mobilização.

Em 2022, juntos, vamos mostrar mais uma vez que a força do 
nosso trabalho é que move o mundo, é o que move a economia 
e, em nosso caso, é o que move as instituições financeiras.

Vamos mostrar que sem os profissionais, sem atendimento 
humanizado, a conversa olho no olho e a dedicação de cada 
bancário e bancária, os bancos não atingiriam seus resultados.

Por isso precisamos, mais do que nunca, ser solidários uns 
com os outros. Denunciar os abusos, enfrentarmos juntos 
o assédio e buscar transformar o ambiente de trabalho 
num ambiente de acolhimento e respeito, e o sucesso será 
consequência.

Nunca se esqueça: a força do Sindicato vem de seus sócios, 
da solidariedade entre todos nós. E você é importante nesse 
processo.

Neste começo de ano, reforçamos o convite para que você 
venha conosco e faça parte dessa luta e dessa
história.

Fique sóci@!

#Boralá?
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 Renovação 
da Convenção 

Coletiva de Trabalho
Até 2017, assinamos acordos válidos 

por um ano. Após a reforma trabalhista, 
houve a perda da ultratividade. Se antes a CCT 

continuava em vigor até a assinatura de uma nova 
convenção ou de um dissídio coletivo, a partir de então, 

com a expiração do prazo, as cláusulas deixam de ter valor. 
Criou-se um desafio adicional. Como maneira de dar 

maior estabilidade à categoria, assegurar direitos 
por um período mais longo e ter tempo, 
sobretudo com incertezas econômicas, a 
proposta de dois anos de vigência para 

a CCT ganhou força. Provavelmente, 
essa será a tônica de 2022.

 Auxílio refeição e 
alimentação em risco

O presidente Bolsonaro editou 
o decreto 10.851 no final de 2021 
que alterou diversos dispositivos 

trabalhistas. Dentre eles, do PAT – 
Programa de Alimentação do Trabalhador. 

Dentre as alterações que podem ameaçar os bancários 
estão os auxílios refeição e alimentação, cujo incentivo fiscal 

para as empresas será apenas relativo à parcela do benefício de 
até um salário mínimo (hoje em R$ 1.212,00) e para quem recebe 

até cinco salários mínimos.
Como sabemos, fruto das lutas e conquistas dos 

bancários, nossos auxílios superam mil e seiscentos reais. 
A medida representa aumento de custos nas folhas 
de pagamento, ao retirar o incentivo. Os sindicatos 

já dialogam com senadores e deputados para 
derrubar a medida, que coloca pressão 

dos empregadores sobre benefícios 
fundamentais da categoria.

Campanha Salarial
A Campanha Salarial começa bem antes 
da nossa data-base (1º de setembro). Para 

se chegar à assinatura da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), a preparação é antecipada. 

A partir de março o Sindicato realiza reuniões locais, 
levanta problemas, demandas e propostas voltadas à campanha. 
Esses temas são agrupados aos dos demais sindicatos e debatidos 

na Conferência Estadual. Em seguida, as discussões e resoluções de cada 
estado são levadas à Conferência Nacional, com participação de funcionários 

de bancos públicos e privados de todo o país. 
Em nível nacional se estabelece a estratégia da campanha, realizando possíveis 

acréscimos e alterações à pauta de reivindicações entregue para a Fenaban 
(representante dos bancos).

O objetivo da negociação é assegurar a Convenção Coletiva que irá regular as relações de 
trabalho pelo período de vigência do acordo.

Em 2022, teremos uma condição política e econômica de incerteza, às vésperas 
das eleições gerais. Tudo isso agita os ânimos da sociedade e influencia os 

banqueiros em suas decisões. Portanto, uma estratégia bem definida e 
encaminhada pelos sindicatos e bancários será fundamental. A categoria 

deve estar preparada, inclusive, se tiver que ir à greve em caso de 
frustração das conversações.

A categoria vai lutar para proteger e ampliar seus direitos, 
lutar por aumento real e defender a mesa única de 

negociação, incluindo todos os bancos e fortalecendo 
a luta em nível nacional.

Confira todas as matérias completas em nosso site

2022: Um ano decisivo para o Brasil
2022 será um ano de muitos desafios. Não só para a categoria bancária, mas 

para todos os trabalhadores do país que nos últimos anos sofreram com a perda 
de empregos (são 14 milhões de desempregados), o rebaixamento de salários e 
a retirada de direitos que vão levar décadas para serem reconquistados.

Quais serão os principais desafios da 

nossa categoria para este ano?
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Eleições gerais
O ano será de extrema 

importância porque os brasileiros vão 
decidir quem deve presidir o país por quatro 

anos, a partir de 2023. Também escolherão quem 
governará os estados,  quem serão os deputados e 

senadores a discutirem e votarem os principais temas do 
Brasil. As eleições interferem diretamente em nossas vidas. No 
preço dos alimentos, da conta de luz, da gasolina. Interfere nos 

direitos trabalhistas, nas questões sociais (só na cidade de São Paulo 
já são mais de 32 mil pessoas vivendo nas ruas por conta do desemprego 
e da pandemia) e em esferas que afetam nosso futuro e de nossos filhos, 

como educação, saúde e previdência. É muita atenção para o presente 
e o futuro, sem nos esquecermos jamais do que é viver num país 

sem liberdade e sem democracia, como ocorreu nos anos 
60. Tivemos muitos retrocessos nos últimos 5 anos, com 

reformas que dificultaram muito a aposentadoria, o 
emprego novo ou a conquista da casa própria. Por 

isso é tão importante nossa participação nas 
eleições de 2022. Ou saímos desse cenário de 

caos e ódio ou saberemos até onde vai um 
‘’poço sem fundò .̀

 Defesa dos 
bancos públicos

A mobilização em defesa 
da Caixa, do Banco do Brasil, do 

BNDES, do Banco do Nordeste, do 
Banco da Amazônia e dos demais bancos 

públicos estaduais e regionais é uma prioridade 
do movimento sindical bancário. Neste ano de 

eleições, a categoria vai exigir posições firmes de 
seus representantes e contra-atacar os rompantes 

promovidos pelo governo Bolsonaro pelas 
privatizações, que prejudicam a atuação 

de fomento do desenvolvimento 
da economia e o atendimento à 

população.

 Defesa dos Direitos
A categoria bancária sofre 

constantes ameaças do governo 
Bolsonaro e seus apoiadores, a 

exemplo do PL 1043, que permite 
ampliar a jornada da categoria para sábados 

e domingos.
Já vimos que os bancos não estão de brincadeira 

quando defendem o trabalho aos finais de semana. O 
Santander tem protagonizado atitudes grotescas ao 

convocar funcionários de surpresa, como ocorreu 
no sábado de 22 de janeiro. Essa é uma porta 

que pode ser escancarada por outros 
bancos e pela Febraban. Certamente 

é uma das principais lutas que 
vamos travar ao longo do ano.

 Protocolo 
Sanitário

Uma das maiores 
conquistas de nossa categoria 

foi poder encaminhar os bancários 
com comorbidades para o home office durante 

a pandemia. Cerca de 200 mil profissionais puderam 
se proteger enquanto trabalhavam. No entanto, com a 

baixa de casos após a vacinação, os bancos negligenciaram 
os cuidados A situação ficou ainda pior com o surgimento 

da variante Ômicron, muito mais transmissível que as demais. 
Portanto, já iniciamos o ano num combate para que os bancos 

evitem a aglomeração nas agências que continuam sendo 
focos de transmissão. Além disso, temos monitorado 

cotidianamente os protocolos de saúde nas 
agências, principalmente quando há casos 

confirmados. Em recente levantamento, só no 
Banco do Brasil, mais de 23 mil bancários 

foram contaminados desde o início da 
pandemia; 3.800 só no último mês.

 Renovação 
da Convenção 

Coletiva de Trabalho
Até 2017, assinamos acordos válidos 

por um ano. Após a reforma trabalhista, 
houve a perda da ultratividade. Se antes a CCT 

continuava em vigor até a assinatura de uma nova 
convenção ou de um dissídio coletivo, a partir de então, 

com a expiração do prazo, as cláusulas deixam de ter valor. 
Criou-se um desafio adicional. Como maneira de dar 

maior estabilidade à categoria, assegurar direitos 
por um período mais longo e ter tempo, 
sobretudo com incertezas econômicas, a 
proposta de dois anos de vigência para 

a CCT ganhou força. Provavelmente, 
essa será a tônica de 2022.

 Auxílio refeição e 
alimentação em risco

O presidente Bolsonaro editou 
o decreto 10.851 no final de 2021 
que alterou diversos dispositivos 

trabalhistas. Dentre eles, do PAT – 
Programa de Alimentação do Trabalhador. 

Dentre as alterações que podem ameaçar os bancários 
estão os auxílios refeição e alimentação, cujo incentivo fiscal 

para as empresas será apenas relativo à parcela do benefício de 
até um salário mínimo (hoje em R$ 1.212,00) e para quem recebe 

até cinco salários mínimos.
Como sabemos, fruto das lutas e conquistas dos 

bancários, nossos auxílios superam mil e seiscentos reais. 
A medida representa aumento de custos nas folhas 
de pagamento, ao retirar o incentivo. Os sindicatos 

já dialogam com senadores e deputados para 
derrubar a medida, que coloca pressão 

dos empregadores sobre benefícios 
fundamentais da categoria.

2022: Um ano decisivo para o Brasil

www.bancariosjundiai.com.br

‘’Quando você olha muito tempo para 
um abismo, o abismo olha para você’’ 

Friedrich Nietzsche
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Segundo denúncias recebidas 
por sindicatos, há bancos 
adotando o uso de produto não 
recomendado na higienização 
das agências, a exemplo do 
Lysoform, que não tem eficácia 
comprovada na eliminação 
completa da nova variante 
ômicron.
Além disso, a higienização de 
unidades com casos suspeitos 
e confirmados está sendo feita 
durante o expediente da agência, 
deixando funcionários e clientes 
vulneráveis à infecção.

O Movimento Sindical levou a 
situação ao conhecimento do 
banco, que se comprometeu 
a fazer o levantamento sobre 
o uso do produto e que está 
cumprindo as normas da portaria 
20 do Ministério da Saúde, que 
estabelece as medidas a serem 
observadas pelas empresas 
visando a prevenção de riscos 
de transmissão da Covid-19 
nos ambientes de trabalho. O 
banco afirma ainda que está 
treinando o pessoal da limpeza a 
fazer a higienização correta das 
agências.

O Bradesco voltou ao horário 
normal de atendimento no dia 4 de 
janeiro, ou seja, das 10 às 16 horas. 
Voltou em um momento em que a 
Covid está com número de casos 
explodindo nas UTIs por conta da 
variante ômicron. O banco tirou 
todo mundo do home office, 
com exceção de gestantes, para 
colocar em contato presencial com 
colegas e clientes nas agências 
que costumam ter alto índice de 
contaminação.

Esse é o mesmo banco que 
demitiu pais e mães de família 
durante a pandemia, deixando 
funcionários sufocados com a 
grande demanda de trabalho, além 
do cotidiano de pânico com as 
famosas metas abusivas.

Em nossa região, no lugar 
das agências tradicionais, foram 
abertas unidades de negócios. A 
maioria já não conta com vigilante 
nem porta giratória, colocando 
em risco a vida dos clientes e dos 
funcionários.

”Em Jundiaí, com exceção das 
agências Parque da Uva e Centro, 
o banco transformou tudo em 
agências de negócios, como 
ocorreu no Maxi Shopping,  Eloy 
Chaves, Ponte São João, Rua Bom 
Jesus de Pirapora, e Vila Arens’’, 
conta Valdir Arruda, diretor do 
Sindicato.

Cajamar (Jordanésia) e Caieiras 
contavam com duas agências do 
Bradesco para atendimento geral. 
Agora, nas duas cidades apenas 
uma agência atende à população e 

a outra virou unidade de negócios.
Valdir lembra que além desse 

transtorno, não há caixas para 
atender a população, o que 
piora a situação, formando filas e 
aglomeração dentro das agências.

Testagem
O diretor destaca a importância 

de serem mantidas as testagens 
dos bancários com suspeita de 
contágio e o total respeito ao 
protocolo sanitário onde houver 
confirmação de casos.

“Os bancários devem sempre 
alertar ao seu sindicato sobre 
qualquer descumprimento do 
protocolo. Podem acessar nossos 
canais de comunicação ou procurar 
diretamente nossos diretores. O 
sigilo é garantido”, afirma Valdir.

Banco não cumpre protocolos
de higiene

Bradesco

Sem caixas para atendimento, agências do Bradesco em 
Jundiaí aglomeram colocando em risco funcionários e clientes

Santander

Pesquisa realizada pelo Movimento Sindical comprova que a imensa 
maioria dos funcionários prefere ficar em casa aos finais de semana.

Sem consultar o movimento e os trabalhadores, o Santander lançou 
uma campanha que, teoricamente, visa promover o desendividamento 
dos clientes, colocando os bancários para trabalhar aos sábados. Foi o 
que aconteceu no dia 22 de janeiro.

Para o Movimento Sindical, ao invés de prejudicar os funcionários, 
que foram pegos de surpresa, bastava reduzir tarifas e juros, parar de 
direcionar o crédito para clientes ‘rentáveis’ e, principalmente, parar 
de demitir e aumentar seu contingente para atender essa demanda 
durante a semana.

Além de forçar a barra com o trabalho no sábado, o banco não 
quer nem pagar as horas extras, mas trocar esse tempo precioso dos 
profissionais por  bancos de horas. Por isso o Sindicato já tem uma 
liminar impedindo o banco de horas. ‘’O Sindicato já entrou com uma 
ação para questionar o banco de horas e o trabalho aos sábados’’, 
informa o diretor Natal Gomes.

‘’O Santander precisa entender que aqui não é terra de ninguém. 
Estamos passando por uma crise horrenda, mas não é por isso que eles 
vão assediar, ameaçar ou criar metas inalcançáveis para os bancários. 
É justamente para evitar esse abuso que os sindicatos existem’’, disse, 
lembrando que trabalho deve ser remunerado e não compensado.

Trabalho aos sábados: 
quem concorda??
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Neste ano os bancários da ativa e aposentados 
do Banco do Brasil escolhem novos conselhos 
e direções para a Cassi (Caixa de Assistência de 
Saúde), Previ (Caixa de Previdência) e Economus 
(Saúde e Previdência complementar)
O presidente do Sindicato dos Bancários de 

Jundiaí e região, Paulo Malerba, lembra da 
importância de participação de todos os 
bancários, já que os conselhos e direções 
decidem o rumo das entidades nas quais os 
trabalhadores investem seu dinheiro por toda 
uma vida.

Bancários vão eleger nova direção
para Cassi, Economus e Previ

BB

A partir de janeiro de 2022, a taxa de 
carregamento do Plano 2, Previ Futuro, 
passou a ser 3,5%. O índice representa 
uma redução de 0,5% em relação ao 
anteriormente praticado, de 4%. Essa 
taxa de carregamento menor beneficia 
duplamente os associados, porque 
incidem sobre as contribuições pessoais 
e patronais. A taxa havia sido de 6% 
no passado e graças às melhorias na 
gestão e redução de custos foi possível 
torná-la menor. Paulo Malerba afirma que 
com a medida os associados ganham 
diretamente, porque o valor do saldo 
aumentará mais rapidamente.

Previ: redução 
na taxa de 
carregamento

A CEE Caixa prossegue monitorando e 
exigindo explicações sobre as condições de 
trabalho no banco neste momento de alta 
nos casos de contaminação, internação e 
morte por Covid no país.

Segundo relatos, existem vários problemas 
que prejudicam as condições de trabalho no 
banco. Um dos principais está relacionado 
aos protocolos de segurança sanitária e 
prevenção contra a doença.

 De acordo com a CEE, os sindicatos têm 
recebido denúncias sobre o descumprimento 
dos protocolos. ‘’Muitas vezes pode ser por 
desconhecimento do gestor, mas também 
pela preocupação do banco em não ter que 

fechar as agências para a sanitização’’ avalia 
Jorge Luiz Furlan, da CEE e Fetec SP.

Comprovante de vacinação
A CEE destaca que em diversas cidades já 

existem decretos municipais que obrigam a 
apresentação da carteira de vacinação contra 
a Covid para o ingresso em estabelecimentos 
comerciais e especificamente na Caixa. A 
orientação da Coordenação é para que 
os sindicatos e demais representação de 
trabalhadores procurem as prefeituras e 
câmaras municipais de suas bases para 
sugerir a aprovação de leis semelhantes onde 
ainda não vigoram.

Nos últimos meses tem chovido reclamações 
de associados da Cassi que entram em 
filas de espera intermináveis para serem 
atendidos via telemedicina. As filas chegam 
a mais de 800 pessoas e têm associados 
aguardando até 14 horas, que entram em 
contato com a Cassi no final do dia para 
serem atendidos somente no final da 
madrugada.

A providência máxima adotada pela 
Cassi, até o momento, é pedir paciência 
e compreensão aos associados. Haja 
compreensão e paciência!

Este é o resultado da terceirização da 
telemedicina. Focada principalmente em 
conseguir resultados financeiros em vez de 
priorizar a atenção à saúde dos associados, 
a atual diretoria da Cassi está desmontando 
os serviços e unidades próprias, sucateando 
as CliniCassi para entregar o atendimento 
ao associado para uma empresa recém-
instalada no Brasil. Chama a atenção que 
todas estas transformações são implantadas 
sem qualquer resistência dos representantes 
eleitos pelos associados, ligados ao Grupo 
Mais. Na direção atual da Cassi, predominam 
os interesses do banco, de sucatear a Cassi 
e gastar cada vez menos com a saúde dos 
associados. E, para isso, contam com o 
silêncio e anuência daqueles que deveriam 
representar os interesses dos associados.

Empregados da Caixa relatam situação 
preocupante nas agências

Cassi terceiriza 
atendimento e deixa 
associados na mão

Mudança no estatuto da Funcef impacta 
regulamento de investimentos

Caixa

Frente às violações referentes as mudanças estatutárias da Fundação dos Economiários Federais 
(Funcef ), a Fenae alerta para os impactos negativos na política de investimentos, com a diminuição 
na representatividade dos participantes, passando o poder total e irrestrito à patrocinadora. Para a 
direção da Fenae, é inegável que o reflexo da violação no estatuto da Funcef transfere todo o poder 
da definição dos investimentos da Fundação para a patrocinadora, a Caixa.
“As mudanças representam um enorme retrocesso e deveriam ser amplamente debatidas com os 
participantes’’, afirma Sergio Takemoto, presidente da Fenae.
A direção da Federação destaca ainda que pode parecer haver uma melhoria na governança, por 
estar diminuindo a alçada da Diretoria Executiva e transferindo responsabilidade para o Conselho 
Deliberativo (CD),mas essa ação não passa de um engodo, pois acaba com o voto de minerva do CD, 
enfraquecendo a representatividade.

Cassi
As eleições da Cassi estão previstas para 
acontecer entre os dias 18 e 28 de março. Quatro 
chapas já estão inscritas. O Sindicato apoia a 
chapa “Cassi Solidária’’. Paulo Malerba destaca 
que neste momento é de suma importância 
reduzir o custo da coparticipação; fortalecer a 
rede de saúde da família e CliniCassis; melhorar 
a estrutura da telemedicina, que hoje está 
terceirizada. ‘’Infelizmente a atual gestão está 
sem rumo e preferiu lançar planos de mercado, 
sem sucesso algum, em vez de priorizar a saúde 
dos funcionários’’, afirma.
 
Previ
As Eleições Previ 2022 ocorrem de 18 a 29 de 
abril e os associados poderão votar para escolher 
os novos diretores de Administração e de 

Planejamento, além de novos representantes nos 
Conselhos Deliberativo, Fiscal, e Consultivos do 
Plano 1 e do Previ Futuro. Em nossas próximas 
edições teremos mais detalhes. Participe do 
processo eleitoral!
 
Economus
Como acontece a cada 2 anos, o processo 
para eleições de membros representantes dos 
participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
do Economus foi iniciado em 01.12.2021 e vai até 
01.06.2022. A renovação de parte dos membros 
conselheiros está prevista no Estatuto vigente. 
Serão escolhidos 01 (um) membro titular e 01 
(um) suplente para o Conselho Deliberativo e 01 
(um) membro titular e respectivo suplente para 
o Conselho Fiscal. Saiba mais acessando a página 
das Eleições 2022 do Economus.

Confira quando e como ocorrem as eleições de cada entidade
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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

ACESSE:
www.colegioeliseos.com.br

Curta, siga e compartilhe!
 

QUEM TEM
AUTONOMIA,

EVOLUI.

COLÉGIO ELÍSEOS ACESSE:
www.colegioeliseos.com.br

Curta, siga e compartilhe!
 

QUEM TEM
AUTONOMIA,

EVOLUI.

COLÉGIO ELÍSEOS

Confira o novo Convênio do Sindicato
dos Bancários de Jundiaí e região

Apresentamos o Grupo Nacional Inn. São 
mais de 60 unidades hoteleiras, presentes em 
oito estados e 25 cidades

Não perca tempo! Faça uma pesquisa e 
encontre o seu destino e tenha uma ótima 
viagem!

https://bancariosjundiai.com.br/nacional-
inn-hoteis-e-centros-de-convencoes/

“Viajar é colecionar memórias 
no coração”


