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Reunião da Cassi hoje

Prestação de contas Cassi

Eleita a representante no  SantanderPrevi

Venda de estatais sai da reforma administrativa

Itaú, marca mais valiosa, mas explora
O Itaú assumiu o posto de mar-

ca mais valiosa do Brasil, ultra-
passando o Bradesco em 2020. Os
dados são do grupo WPP, que esti-
ma que o banco tenha um valor de
US$ 8,2 bilhões no mercado.

Mesmo em período de pande-
mia, quando todos apontavam
para uma crise na economia, os
bancos não deixaram de lucrar. O
Itaú, no primeiro semestre, atin-

giu a marca de R$ 8,1 bilhões.
Grande parte se deu com a aju-

da do governo que destinou R$ 1,2
trilhão no início da pandemia
para “socorro” aos bancos.

E mesmo diante do resultado
positivo, as empresas mantém a
postura perversa e pressiona ban-
cários diariamente com metas
abusivas, a fim de aumentar ain-
da mais as cifras.

Na eleição do SantanderPrevi,
os funcionários do banco elegeram
Patrícia Bassanin Delgado para o
Conselho Fiscal da empresa. A re-
presentante assume com o compro-
misso de lutar contra a interferên-
cia da patrocinadora na entidade
de previdência dos trabalhadores.

O pleito aconteceu de forma vir-
tual, entre os dias 31 de agosto e 4
de setembro. Foram escolhidos os

membros dos conselhos Fiscal e
Deliberativo do SantanderPrevi.

Com a eleição de Patrícia, os
trabalhadores também terão uma
representante da ativa no conse-
lho do SantanderPrevi. Outro
grande avanço será a possibilida-
de de acompanhar com mais eficá-
cia e transparência as decisões do
fundo de pensão e a gestão dos re-
cursos.

Nesta quarta-feira (09/09), en-
tidades representativas de funci-
onários da ativa e aposentados do
BB e a diretoria da Cassi se reú-
nem, de forma virtual, para dis-
cutir coparticipação, lista de ma-
teriais e medicamentos abonáveis
Cassi (Limaca) e garantia de di-
reitos a empregados de bancos in-
corporados. Com encontros perió-
dicos, o movimento sindical quer
que a Caixa de Assistência res-
ponda demandas e temas de inte-
resse dos associados e abra um
canal de comunicação mais dire-
to e frequente. A Cassi possui
638.683 mil participantes, sendo
484.408 no plano Associados e
286.501 no Cassi Família.

Na reunião para prestação de
contas realizada na quinta-feira
passada (03/09), a diretoria da en-
tidade apresentou o resultado do
trimestre (abril, maio e junho/
2020). A Caixa de Assistência ob-
teve resultado positivo de R$ 771
milhões. Por conta do novo mode-
lo de custeio, a margem de solvên-
cia está acima dos índices mínimos
solicitados pela ANS com resulta-
do positivo de R$ 671 milhões.
Houve queda na realização de
exames pelos associados da Cassi
em decorrência da pandemia cau-
sada pelo coronavírus. Mas, foram
geradas despesas com exames e
internações de, aproximadamen-
te, R$ 265 milhões relacionadas à
Covid-19.

A pressão de servidores, entidades representativas e dos parlamen-
tares de oposição fez com que fossem retirados dois pontos que ataca-
vam as empresas públicas da PEC (Proposta de Emenda à Constitui-
ção) de Reforma Administrativa. O governo não esconde que quer
privatizar e entregar todo o patrimônio nacional ao grande mercado.

Um dos itens que ficaram de fora foi o artigo que criava um “fast
track”, dispositivo que iria acelerar a privatização das estatais, a exem-
plo da Caixa. O outro foi o que acabaria com a licença remunerada de
servidores que se lançarem candidatos.

Depois de cobrança do Sindicato
Santander fecha para desinfeção

Mesmo com dois casos de Covid
19 confirmados na sexta-feira (04/
09) e fechamento da agência 4521,
com testagem de todos os funcioná-
rios, o Santander surpreendeu a
todos ao abrir a agência nesta ter-
ça (08/09) sem que tenha sido feita
a desinfecção da unidade.

Atenta, a direção do sindicato
entrou em contato com a adminis-
tração local e regional do banco,
cobrando a desinfecção e chaman-
do a atenção para o risco de novas
contaminações. Por sua vez a di-
retora regional sustentava catego-
ricamente que as ações adotadas
cumpriam os protocolos.

Diante da insistência do banco

o presidente do sindicato, Carlos
Longo, contactou o representante
da Contraf-CUT no Comitê de Cri-
se formado pelo Comando Nacio-
nal e a Fenaban, que foi taxativo
ao afirmar que a decisão do banco
estava equivocada e que levaria a
discussão para ser discutida com
a direção nacional do Santander.

Após essas cobranças, enfim o
Santander teve o bom senso e de-
terminou novo fechamento da
agência nesta quarta (09/09) e a
realização da devida e necessária
desinfecção (sanitização) da unida-
de, com a volta do funcionamento
apenas amanhã (10/09). Mais de-
talhes no site do sindicato.

Contraf-CUT pede anteci-
pação da PLR no BB

Com a assinatura do acordo
aditivo de trabalho do Banco do
Brasil, na sexta-feira passada (04/
09), a empresa tem até 10 dias
úteis depois para pagar a parcela
da Participação nos lucros e/ou
Resultados). Porém, o movimento
sindical enviou ofício, nesta terça-
feira (08/09), para a direção da ins-
tituição financeira pedindo ante-
cipação do benefício. Normalmen-
te, o BB realiza o pagamento aos
funcionários no mesmo dia que
paga os dividendos aos acionistas.


