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ANOS

CONSTRUINDO DIREITOS E
NA LUTA PELA DEMOCRACIA 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) estuda regulamentar a coparticipa-
ção e a cobrança de franquia em contratos 

de planos de saúde privados, instrumentos que 
obrigam os consumidores a pagarem por con-
sultas e outros procedimentos médicos, além das 
mensalidades.

As regras devem ser apresentadas até o início do 
próximo semestre, com data de vigência prevista pa-
ra o início do ano que vem.

A ANS alega que a franquia e a coparticipação já 
existem e são amplamente usados pelo mercado de 
planos de saúde. Ainda segundo a agência, 33% dos 
planos de saúde comercializados utilizam esses me-
canismos e 50% dos beneficiários têm planos com 
coparticipação ou franquia.

 Órgãos de defesa do consumidor alertam para os 
riscos da institucionalização dessas medidas.

 Para a Proteste, o principal risco é levar o con-

sumidor a acionar o convênio médico apenas 
quando já estiver doente e a não realizar mais exa-
mes e consultas preventivos, em razão dos gastos 
extras que cada procedimento médico acarretará.

 O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) pre-
vê a possibilidade de que a franquia e a coparticipa-
ção possam ser usadas pelas operadoras como justi-
ficativas para recusar coberturas de procedimentos, 
sob o argumento de que o consumidor aciona o 
plano sem necessidade.

 O Idec também avalia que os mecanismos de re-
gulação de uso poderão resultar em contratos abu-
sivos de planos de saúde. Isso poderá ocorrer, por 
exemplo, no caso de uma operadora cobrar tanto a 
franquia quanto a coparticipação.

“A população não pode ser prejudicada, ainda 
mais, por um novo modelo de cobrança que vai im-
pactar a saúde do trabalhador. O resultado vai ser a 
diminuição do número de exames e, consequente-

mente, a piora na saúde dos mais pobres”, afirma 
Ivone Silva, presidenta do Sindicato.

“Primeiro o governo Temer e o Congresso Nacio-
nal sufocaram o SUS quando aprovaram a Emenda 
Constitucional 95, que congelará os investimentos 
em saúde por 20 anos, o que irá empurrar quem 
puder pagar para os planos privados. Agora a ANS, 
que é o órgão regulador do setor, mas defende os 
interesse dos planos, irá abrir a possibilidade para as 
operadoras cobrarem ainda mais dos consumidores. 
Além disso temos um alto índice de desemprego. 
Quem aguenta pagar convênio?” questiona Carlos 
Damarindo, secretário de Saúde do Sindicato e ban-
cário do Itaú.

“Essas medidas só comprovam que o poder pú-
blico está completamente capturado pelo mercado. 
Por isso é fundamental que nas eleições de outubro 
deste ano os cidadãos se informem muito bem e 
votem apenas em candidatos que defendam os in-
teresses dos trabalhadores e não dos empresários”, 
afirma Damarindo. 

$$$ $ $ $
Órgãos de defesa do consumidor alertam que a regulamentação  
da coparticipação e da cobrança de franquias também  
afastarão clientes da medicina preventiva

1º de Maio em Defesa da Democracia e dos Direitos. A partir das 12h, na Praça da República. Leia mais na página 4
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A cada dia surgem no-
vas ameaças contra a Caixa 
100% Pública, sua função 
social e empregados. O últi-
mo ataque foi o anúncio de 
nova reestruturação, chama-
da Programa Eficiência, que 
pretende reduzir em R$ 2,5 
bi os custos operacionais até 
2019.

“O lançamento do Pro-
grama Eficiência desrespeita 
empregados e o Acordo Co-
letivo de Trabalho. A direção 
não explica como vai cortar 
custos em R$ 2,5 bi. Esse ata-

que se soma e pode agravar 
ameaças como o descomis-
sionamento, falta de estrutu-
ra, assédio moral, sobrecarga 
de trabalho”, diz o diretor do 
Sindicato e coordenador da 
CEE/Caixa, Dionísio Reis.

Para Dionísio, a única for-
ma de defender direitos e a 
Caixa 100% pública é a mo-
bilização dos empregados.

“Na quinta 19, tivemos 
reunião de delegados sindi-
cais, que relataram aumento 
do assédio moral, cobran-
ça de metas, precarização 
da infraestrutura, sobrecar-
ga, além do agravamento 
da falta de empregados pós  
PDVE. Essas e outras de-
mandas foram apresentadas 
à direção do banco em ne-
gociação (saiba mais: www.

spbancarios.com.br). Teremos 
plenárias na quinta 26 e reu-
niões nos locais de trabalho 
serão intensificadas. Preci-

samos de todos mobilizados 
nessa luta, que culminará na 
Campanha Nacional 2018”, 
conclui. 

O Sindicato apoia a Cha-
pa 2 - Previ para os Associa-
dos na eleição no fundo de 
pensão dos funcionários do 
BB, que definirá novos in-
tegrantes nas Diretorias de 
Planejamento e de Adminis-

tração, nos Conselhos Fiscal 
e Deliberativo e nos conse-
lhos consultivos do Plano 1 
e do Previ Futuro. A votação 
começou dia 18 e vai até 30 
de abril. O mandato dos 
eleitos é de quatro anos.

“Os recursos da Previ, 
seus investimentos, são ob-
jeto de cobiça do governo, 
de políticos e de agentes de 
mercado. Precisamos nos 
defender de ataques que vi-
sam prejudicar nossa Caixa 

de Previdência e os direi-
tos dos participantes. Por 
isso indicamos o voto na 
Chapa 2”, afirma o dire-
tor executivo do Sindicato 
e integrante da Comissão 
de Empresa dos Funcioná-
rios do BB, João Fukunaga, 
acrescentando que a chapa é 
integrada por colegas da ati-
va e aposentados com larga 
experiência de negociação e 
que tem o apoio da maioria 
das entidades associativas e 
sindicais do país.

Entre os integrantes está 
o diretor do Sindicato Davi 
Basso, candidato à suplên-
cia do Conselho Consulti-
vo do Previ Futuro; e Paula 
Goto, primeira mulher do 
Previ Futuro a concorrer à 
diretoria de Planejamento. 
Saiba mais sobre as propos-
tas da chapa no bit.ly/Pro 
postasPrevi. 

Este ano, no tradicional 
evento do 1º de Maio, Dia dos 
Trabalhadores, vamos fortale-
cer a luta em defesa da demo-
cracia e dos direitos. 

É fundamental a união de 
todos contra o golpe, que 
tem apoio do Judiciário e da 
grande imprensa. Desde a re-
eleição da presidenta Dilma, 
com 54 milhões de votos, 
grupos organizados man-
têm uma resistência covarde 
e mentirosa, com o apoio de 
um Congresso sem compro-
misso com os trabalhadores.

O Sindicato continua nas 
ruas contra a Emenda Cons-
titucional 95, que acaba com 
investimento em saúde e 
educação; contra as “refor-
mas” trabalhista e da Previ-
dência e a entrega do patri-
mônio nacional.

Este é um importante mo-
mento de reflexão sobre o 
país que queremos nos pró-
ximos anos. Teremos eleições 
e vamos lutar pela defesa do 
ex-presidente Lula, que repre-
senta a voz dos trabalhadores 
e dos nossos direitos.

O ato unificado e as atrações 
artísticas ocorrerão na Praça da 
República, em São Paulo, a par-
tir de 12h. Neste ano, o evento 
é realizado pela CUT, CTB, Inter-
sindical e movimentos 
que compõem as 
frentes Brasil Po-
pular e Povo Sem 
Medo. Participe!

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

ao leItor

Dia de Luta!

www.spbancarios.com.br
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eDItal De CoNVoCaÇÃo De aSSeMBleIa Geral eXtraorDINÁrIa
 O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS DE  SÃO PAULO, com registro no 6º Ofício de Registro Civil das Pessoas Ju-
rídicas desta Capital sob nº 20.039, com registro sindical no MTE sob nº L002P051, 
inscrito no CNPJ/MF nº 61.651.675/0001-95, por sua Presidenta, convoca todos 
os empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  sócios ou não sócios, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Em-
bu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 03 de Maio de 
2018, em primeira convocação às 19h e em segunda convocação às 19h30, no Audi-
tório Azul, na sede do Sindicato, à Rua São Bento, nº 413, Centro/SP, para discussão 
e aprovação da seguinte ordem do dia:
Eleição de delegados (titulares e suplentes) para o Congresso Estadual dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal, que será realizado no dia 12 de maio de 2018, ocasião em 
que serão eleitos os delegados para o 34º Conecef – Congresso Nacional dos Emprega-
dos da Caixa Econômica Federal, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2018, 
para discussão, elaboração e deliberação sobre minuta de reivindicações específicas dos 
Empregados da Caixa Econômica Federal.

 São Paulo, 25 de Abril de 2018.
Ivone Maria da Silva

Presidenta\

Vote Chapa 2 na eleição da Previ

todos juntos, nenhum direito a menos!

Chapa defende 
fundo de pensão 
e direitos dos 
participantes; eleição 
até 30 de abril

Saída para 
preservar conquistas 
é a mobilização 
na Campanha 
Nacional 2018

BaNCo Do BraSIl

CaIXa feDeral

/spbancarios /spbancarios

Em parceria com a iniciativa 
privada, o Banco do Brasil 
está abrindo “lojas de aten-
dimento”, com terceirizados 
executando os serviços de 
bancários. 
“a direção do BB, sob o 
comando de Temer, fecha 
agências, promove rees-
truturações, planos de de-
missões e descomissiona-
mentos. E, agora, passou a 
terceirizar o atendimento. É 
a completa desvirtuação do 
caráter público da empresa”, 
alerta adriana Ferreira, diri-
gente sindical pelo BB. 
“Quem se beneficia com 
esse sucateamento de uma 
empresa que oferece crédi-
to mais acessível à popula-
ção e ao setor produtivo?”, 
questiona adriana. 
Leia mais: bit.ly/MaisBBPa 
dronizado

BB terCeIrIza  
aGêNCIaS INteIraS

25 a 30 de abril de 2018
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Informe-se 
melhor! 

Itaú

CoMuNICaÇÃo

25 a 30 de abril de 2018

O Santander passou a for-
necer pacotes de telefonia e 
internet a seus gerentes PJ. 
Os gastos ficarão a cargo do 
banco. A aparente cortesia 
da direção da empresa es-
conde a intenção de exce-
der a jornada de trabalho 
dos bancários. E sem qual-
quer aumento salarial ou 
pagamento de hora extra.

Com essa medida, o banco 
pretende que gerentes este-
jam à disposição dos clientes 

além do horário comercial. 
Outra recente mudança que 
corrobora essa intenção é o 
NPS (Net Promoter Score), 
mecanismo de avaliação im-
plantado pelo banco no qual 
clientes classificam o atendi-
mento baseado na relação de 
proximidade que os gerentes 
mantêm com eles.

Junto à disponibilização do 
pacote de internet, o banco 
também criou um novo apli-
cativo interno, o Santander 

Now, que veicula conteúdos 
como cursos e treinamentos.

“Atendimento a clientes, 
cursos e treinamentos devem 
ser feitos dentro da jornada de 
trabalho, que existe para ser 
respeitada”, afirma Wanessa 
de Queiroz, dirigente sindical 
e bancária do Santander. 

O Sindicato cobra que o 
Santander cumpra a Con-
venção Coletiva de Trabalho 
dos bancários e respeite a jor-
nada regular de trabalho. E, 

no caso desses profissionais 
trabalharem além do perío-
do regular, que o banco pa-
gue horas-extras e contrate 

mais funcionários a fim de 
diminuir a sobrecarga de 
trabalho. 

O Itaú informou que pa-
gará a PLR integral para 
mulheres em licença-mater-

nidade, e não mais propor-
cional. Além disso, o banco 

comunicou que trabalhado-
ras em licença-maternidade 
terão avaliações de performan-
ce baseadas no período traba-
lhado, sem contabilização do 
tempo de licença.

A dirigente do Sindicato e 
bancária do Itaú Erica Godoy 
destaca que as mudanças são 
parte do contexto de luta por 

igualdade de oportunidades no 
setor financeiro, antiga bandei-
ra do Sindicato.

“São mudanças que con-
tribuem para avançarmos 
na questão de igualdade de 
oportunidades no Itaú e re-
fletem todo um debate levan-
tado pelo Sindicato sobre o 
tema”, avalia Erica.

As mudanças passam a valer 
a partir do ciclo de meritocracia 
de 2018.

“Sabemos que o Itaú tem um 
longo caminho a percorrer em 
termos de equidade salarial e na 
ascensão da mulher no banco. 
Felizmente, essas mudanças vão 
nessa direção”, conclui Erica. 

Direção força trabalho além da jornada
Banco fornece internet e telefonia aos gerentes PJ para que  
atendam fora do horário, sem hora extra ou aumento salarial

Medida é parte do 
contexto de luta 
por igualdade de 
oportunidades, antiga 
bandeira do Sindicato

SaNtaNDer

A pressão do Sindicato sur-
tiu efeito e a  agência 7808 
do Bradesco, no Jd. Arican-
duva, São Paulo,   contará 
com mais quatro bancários. 
A decisão do banco veio 
após entrega, na sexta 13, de  
abaixo-assinado com 200 
adesões de correntistas à ge-
rência regional Aricanduva, 
cobrando mais contratações. 

O dirigente sindical  Mar-
cio Vieira disse que embora 
o banco esteja resolvendo de 
imediato a falta de trabalha-
dores, não houve contratação 
como reivindicado. “Tirar de 
um local e levar para outro 
não é a solução mais acerta-
da. Sempre haverá agência 
desfalcada.”

O Sindicato continuará 
fiscalizando a unidade para 
que não haja mais desvios 
de função. Além disso, mais 
agências passarão por mape-
amento.  

“Onde houver necessida-
de haverá intervenção do 
Sindicato”, comenta,  lem-
brando que bancários que 
estiverem enfrentando pro-
blemas similares, devem 

denunciar ao Sindicato no 
Assuma o Controle (spbanca 
rios.com.br/denuncias), (11) 
3188-5200 ou WhatsApp 
(11) 97593-7749. 

Sindicato cobra e agência ganha reforço

Plr integral na licença-maternidade

Após pressão da 
entidade, unidade do 
Jd. Aricanduva terá 
mais quatro bancários

BraDeSCo
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No www.redebrasil 
atual.com.br você en-
contra informação feita 
sob a ótica do trabalha-
dor e confere conteúdos 
da Rádio Brasil Atual 
(98,9 FM) e TVT. Na 
RBA, o foco é o mundo 
real, dos trabalhadores 
que constroem todos os 
dias o país. Consuma e 
compartilhe essa comu-
nicação feita especial-
mente para você. 

+ bit.ly/DesrespeitoJornada 

+ bit.ly/licencaPlr

+ bit.ly/Jdaricanduva
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“Primeiro a gente tira a Dilma... 
Depois a gente ataca a CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho), 
libera a terceirização, acaba com 
a aposentadoria e entrega o patri-
mônio nacional para os gringos.” 
Esses eram os verdadeiros moti-
vos do golpe de 2016, promovido 
por alguns políticos, banqueiros, 
empresários e a mídia comercial. 

E foi o que se confirmou em 
seguida, com a aprovação da ter-
ceirização ilimitada – permitida 
até mesmo nas atividades fim das 
empresas –; com a reforma tra-
balhista, que extinguiu direitos e 
legalizou o “bico”; com a ameaça 
de acabar com as aposentadorias; 
com a redução dos gastos em Saú-
de e Educação (Emenda Consti-
tucional 95) e com a entrega de 
nossas riquezas, como o pré-sal, 
Eletrobrás e ataques aos bancos 
públicos (Caixa, BB e BNDES).

Por tudo isso, o 1º de Maio 
deste ano será de resistência e 
luta, em defesa dos direitos e da 
democracia. “No Dia do Traba-
lhador estaremos nas ruas contra 
todo esse retrocesso promovido 
pelo governo Temer e seus aliados 
no Congresso. Eles mexeram na 
CLT para aprovar o trabalho in-
termitente, a terceirização irres-

trita, para difi-
cultar o acesso 
à Justiça do 
Trabalho. Qui-
seram acabar 
com nossas 
aposentador ias , 
mas tiveram de recuar diante da 
nossa pressão. E é isso que vamos 
continuar fazendo na terça 1º: 
vamos lutar contra esse desmonte 
que os golpistas estão promoven-
do no país”, diz a presidenta do 
Sindicato, Ivone Silva.

A dirigente lembra que mes-
mo antes do golpe, o movimen-
to sindical e movimentos sociais 
já alertavam que o objetivo era 
retirar direitos dos mais pobres, 
acabando com projetos de inclu-
são social e distribuição de renda 
como Bolsa Família, Minha Casa 
Minha Vida, ProUNI, Fies e Ci-
ência sem Fronteiras, e dos traba-
lhadores. “Na época nós já aler-
távamos. E depois continuamos 
denunciando os reais motivos do 
impeachment. Infelizmente, a 
mídia golpista ficava noticiando 
dados sobre desemprego, dívida 
pública e crise. E o que aconte-
ceu? A crise se agravou, salário e 
renda reduziram, a dívida públi-
ca cresceu e o desemprego hoje 

atinge 13 
milhões de 
pessoas.”

Em São Pau-
lo, a CUT, CTB, 
Intersindical e as frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo reali-
zam o 1º de Maio com protestos 
e shows na Praça da República, 
a partir das 12h. Já estão confir-
mados Liniker e os Caramelows, 
a rapper Preta Rara, a sambista 
Leci Brandão, o grupo Mistura 
Popular, a ala Unidos de Santa 
Bárbara, o compositor e intér-
prete de grandes escolas de samba 
André Ricardo, cantores e intér-
pretes do carnaval em 2018 pela 
Paraíso do Tuiuti, Grazzi Brasil e 
Celsinho Mody. 

ato em Curitiba – CUT, For-
ça Sindical, CTB, Intersindical, 
CSB, UGT e Nova Central tam-
bém estarão juntas em ato de 1º 
de Maio em Curitiba, em defesa 
da democracia. 

1º de Maio será por  
direitos e democracia
Atos serão contra os retrocessos impostos 
aos trabalhadores desde o golpe de 2016. 
Centrais sindicais também realizam 
manifestação conjunta em Curitiba
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O Sindicato realizou mais um sorteio e 16 ban-
cários sindicalizados, antigos e novatos, foram 
contemplados. O sorteio foi ao vivo, durante o 
MB com a Presidenta, do dia 23. 

VeJa queM foraM oS GaNhaDoreS!*

evelin Bárbara Miranda Paulino  
(Desenvolve SP)
Magic City: 1 par de ingressos

ana Cláudia B. Carvalho Vilela (Itaú)
Espaço Bella Forma: 4 sessões de  
drenagem linfática 

Michele de freitas faria (Itaú)
Espaço Bella Forma: 4 sessões de  
drenagem linfática 

aline Nogueira Souza rosa (Itaú)
Espaço Bella Forma: 4 sessões de  
drenagem linfática 

Natalia Garcez de oliveira (Itaú)
Espaço Bella Forma: 1 sessão de criolipólise 

Daniele da Silva oliveira (Santander)
Espaço Bella Forma: 1 sessão de criolipólise 

Nelsão Bonani (Banco do Brasil)
Empresa RDC viagem : vale viagem 

aline Pereira ramalho (Itaú)
Empresa RDC viagem : vale viagem 

lenaglis Sirino Silva (Bradesco)
Espaço Bella Forma: 4 sessões de  
drenagem linfática 

Vanuza ravaneli (Bradesco)
Espaço Bella Forma: 4 sessões de  
drenagem linfática 

Gilberto Gomes Martins filho (Itaú)
Espaço Bella Forma: 1 sessão de criolipólise 

Caroline alves de oliveira (Santander)
Espaço Bella Forma: 1 sessão de criolipólise
 
lilian hatsumi hasegawa (BB)
Espaço Bella Forma: 1 sessão de criolipólise 

Benevides ribeiro filho (Caixa)
Empresa RDC viagem: vale viagem 

ricardo da fonseca Matias (Santander)
Empresa RDC viagem: vale viagem 

rodney romão da Silva (Santander)
Cel Docinhos Caseiros: cesta de guloseimas 
Espaço Bella Forma: sessão de limpeza de pele 
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