
PRINCIPAIS PONTOS A SEREM NEGOCIADOS
 Reposição da inflação do período de setem-
bro/2017 a agosto/2018 e aumento real de salários;
 Contratação de mais bancários para atender 
a demanda de serviços e evitar a extrapolação da 
jornada de trabalho;
 Que as homologações das rescisões de trabalho 
voltem a ser realizadas nos sindicatos, já que alguns 
bancos, entre eles o Santander, Itaú e Banco do 
Brasil, vêm realizando essas homologações em suas 
agências, brecha essa aberta pela reforma trabalhista;
 Maior participação na PLR;
 Fim das metas abusivas e do assédio moral;
 Fim das terceirizações;
 Melhoria da segurança nas agências;
 Melhoria no ambiente de trabalho para prevenir 
e combater as doenças ocupacionais.

A campanha salarial de 
2018/2019 dos bancários já 
teve seu calendário definido.

Em reunião na sede 
da entidade, em Brasília, 
o Conselho Consultivo da 
Contec (Confederação 
Nacional dos Bancários) 
decidiu que o 46º Encontro 
Nacional dos Bancários 
e Securitários de Plane-
jamento da Campanha 
Salarial 2018/2019 será 
realizado dias 25, 26 e 27 
de maio, em São Paulo.

Para decidir sobre 
esse evento, a Contec 
levou em consideração as 
peculiaridades da campa-
nha salarial deste ano, em 
função da nova legislação 
trabalhista pós-reforma; 
da realização da Copa 
do Mundo de Futebol, na 
Rússia, em junho; e das 
eleições para presidente da 
República, governos esta-
duais, deputados federais 
e estaduais e senadores.

Definido o calendário da campanha 
salarial 2018/2019 dos bancários

ENCONTROS 
ESTADUAIS
O Conselho Consulti-

vo da Contec definiu tam-
bém que os encontros 
estaduais de bancários e 
securitários deverão ser 
realizados até o dia 10 de 
maio. Já as assembleias 
dos sindicatos deverão 
ocorrer até dia 29 de abril.

Neste sentido, o Encontro 
Estadual do Sul dos Bancários 
e Securitários do Paraná será 
realizado dia 3 de maio, na 
Federação dos Empregados 
do Comércio do Paraná, em 
Curitiba, informou o presidente 
da Federação, Gladir Bas-
so, que preside também o 
Sindicato de Cascavel.

Ainda em sua reunião, 
o Conselho Consultivo 
da Contec definiu que a 
entrega da pauta de rei-
vindicações à Fenaban 
(Federação Nacional dos 
Bancos) será feita até o dia 
12 de junho, em São Paulo.

Bancários podem pedir acompanhamento do
Sindicato nas homologações dentro dos bancos

Com a reforma trabalhis-
ta, aprovada pelo Congresso 
Nacional e em vigor desde 
novembro de 2017, os ban-
cos não estão mais obrigados 
a fazerem as homologações 
das rescisões de contratos de 
empregados com mais de um 
ano de trabalho nos sindicatos. 
Por isso, agora os bancos estão 
optando por fazer essas ho-
mologações em suas próprias 
dependências. “É aí que os 
bancários desligados precisam 
ficar atentos e gozar do direito 
de pedir o acompanhamento, 
nas homologações, da sua 
entidade de classe”, orienta 
Gladir Basso, presidente do 
Sindicato dos Bancários de 
Cascavel e Região e da Fede-
ração da classe do Paraná.

Ele cita que já são várias 
as homologações que vêm 
sendo feitas pelos bancos em 
suas agências, sem avisar e, 
consequentemente, sem a 

presença do Sindicato. “A 
rescisão contratual é um ato 
muito importante na vida do 
trabalhador, porque marca o 
rompimento definitivo de um 
vínculo. Por essa razão, preci-
sa ser feito garantindo a total 
segurança para o bancário, que 
é o lado mais frágil da  relação 
patrão-empregado. Erros e 
irregularidades comuns nas 
rescisões podem prejudicá-lo 
muito”, explica Gladir.

O dirigente sindical afir-
ma que, se por um lado a 
nova legislação não obriga 
mais os bancos a fazerem 
as homologações no sindi-
cato, por outro lado também 
não proíbe o empregador a 
continuar homologando as 
rescisões no sindicato. “Mas 
se ainda assim o banco quer 
homologar as rescisões em 
suas dependências, nós que-
remos poder acompanhar de 
perto esse procedimento para 

assegurar ao empregado seus 
direitos mínimos”, reforça.

Neste sentido, o dirigente 
sindical orienta os bancários 
que estiverem se desligando 
dos bancos, para que infor-
mem o sindicato sobre as suas 
homologações, “para que pos-
samos acompanhar esses pro-
cedimentos, garantindo seus 
direitos”, frisa Gladir Basso.

Ele observa que, nas res-
cisões, ocorrem muitos erros 
que podem passar desaperce-
bidos pelo banco e também 
pelo trabalhador. “Por isso, 
caso a homologação não seja 
realizada no sindicato, é im-
portante que se faça essa con-
ferência por um profissional 
que conhece os detalhes da 
convenção coletiva de traba-
lho da categoria, que garante 
vários direitos que precisam 
ser observados”, finaliza o 
presidente do Sindicato de 
Cascavel.
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O Itaú lucrou R$ 24,8 
bilhões em 2017, cresci-
mento de 12,3% em re-
lação a 2016. Foi o maior 
resultado de todos os tem-
pos, obtido por meio do 
esforço e a custa da saúde 
e de afastamentos médi-
cos de muitos dos seus 
trabalhadores.

E qual foi a recom-
pensa do banco pelas 
metas abusivas e o as-
sédio moral na busca 
pelo maior resultado 
da história do País? 
Os convênios médico 
e odontológico ofere-
cidos aos funcionários 
da ativa, aposentados 
e dependentes sofreram 
reajustes muito acima dos 
salários e da inflação. 

No período de 12 me-
ses encerrado em feve-
reiro último, o índice de 
preços medido pelo IBGE 
(IPCA) ficou em 2,84%. Os 
salários tiveram aumento 
de 2,75% no ano passado. 

Itaú impõe aumento abusivos nos planos de saúde
Mas os planos de saú-
de serão reajustados em 
16,89%. Os funcionários 
contratados depois de 
30 de novembro de 2015 
terão de arcar com esse 
reajuste para cada um 
dos dependentes. Os que

foram contratados antes 
dessa data terão reajuste 
único, independente do 
número de dependentes.

Os novos valores se-
rão aplicados a partir da 
mensalidade de abril de 
2018, descontada em 27 
de março.

Para justificar o rea-

juste quase seis vezes 
acima do último aumento 
salarial, o Itaú alega “a 
utilização por parte dos 
funcionários e a inflação 
médica”.

Se as condições de 
trabalho fossem menos 
massacrantes, os bancá-

rios talvez não seriam 
obrigados a acionar o 
convênio médico com 
tanta frequência. De 
qualquer forma, essa 
justificativa, partida de 
uma empresa que lu-
crou R$ 24,8 bilhões 
em um ano, é um insulto 
que demonstra a total 

falta de humanidade e  
consideração pelos seus 
trabalhadores, que são 
justamente os responsá-
veis por esse resultado.

Desde 2010 o Itaú se 
recusa a negociar a reno-
vação do acordo coletivo 
especifico para o plano de 
saúde.

Os bancos reduziram 
390 postos de emprego 
em todo o Brasil, nos dois 
primeiros meses de 2018, 
de acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).  
Foram 4.271 admissões e 
4.661 desligamentos. Ape-
nas no mês de fevereiro, 
os bancos fecharam mais 
de 1000 pos-
tos de trabalho 
pelo país. 

Rio de Ja-
neiro, Paraná 
e Bahia foram 
os estados que 
mais fecharam 
postos. Foram fechados 
184, 90 e 76 postos respec-
tivamente.  Já São Paulo, 
registrou 61,3% das admis-
sões e 59% do total de des-
ligamentos, apresentando o 
maior saldo positivo no em-
prego bancário no período 
analisado, com 100 postos 
abertos no mês. 

A análise por Setor 
de Atividade Econômica 
revela que os “Bancos 
múltiplos com carteira co-
mercial”, categoria que 
engloba bancos como, Itaú 
Unibanco, Bradesco, San-
tander e Banco do Brasil, 
foram responsáveis pelo 
fechamento de 424 postos 
nos dois primeiros meses 
de 2018 e a Caixa Econô-
mica foi responsável pelo 
fechamento de 13 postos.

Com foco em contra-
tações nas faixas etárias 
entre 18 e 24 anos, os ban-
cos criaram 1.635 vagas 
para trabalhadores com 
até 29 anos. Para a faixa 
etária acima de 30 anos, 
todas apresentaram saldo 

Bancos reduziram 390
postos de trabalho em

janeiro e fevereiro deste ano
negativo (-2.025 postos, no 
total), com destaque para 
a faixa de 50 a 64 anos, 
com fechamento de 1.043 
postos

Desigualdade entre
homens e mulheres
As 2.078 mulheres ad-

mitidas nos bancos entre 
janeiro e fevereiro de 2018 
receberam, em média, R$ 

3.378,25. Esse 
valor corres-
ponde a 74,9% 
da remune -
ração média 
auferida pelos 
2.193 homens 
contratados no 

período. Constata-se a di-
ferença de remuneração 
entre homens e mulheres 
também nos desligamentos. 
As 2.263 mulheres desliga-
das dos bancos recebiam, 
em média, R$ 5.573,07, o 
que representou 78,0% da 
remuneração média dos 
2.398 homens desligados 
dos bancos no período.

Reflexos da reforma
As demissões sem 

justa causa representa-
ram 56,5% do total de 
desligamentos no setor 
bancário entre janeiro e fe-
vereiro de 2018. As saídas 
a pedido do trabalhador 
representaram 34,9% dos 
tipos de desligamento. 
Nesse período foram re-
gistrados, ainda, 8 casos 
de demissão por acordo 
entre empregado e empre-
gador. Essa modalidade 
de demissão foi criada 
com a aprovação da Lei 
13.467/2017, a reforma 
trabalhista, em vigência 
desde novembro de 2017.

A Polícia Federal 
revelou dados estatísticos 
dos processos punitivos 
por descumprimentos da 
lei de segurança bancária 
e privada.

O número que mais 
impressiona é que, em 
2017, foram aplicados 
R$ 44,095,534 milhões 
em multas aos bancos. 
Porém, se engana quem 

Bancos são multados 
em mais de R$ 44 milhões

INSEGURANÇA BANCÁRIA

Bancos preferem
pagar multas a
cumprir lei de

segurança
bancária

acha que o valor mudou a 
mentalidade das institui-
ções financeiras. Nos pri-
meiros meses de 2018, já 
são R$ 7.616,585 milhões 
em multas.

As estatísticas mos-
tram ainda que em 2017 
foram iniciados 5.315 
processos punitivos. Em 
2018, já são 1178. Quanto 
aos processos punitivos 
julgados, foram 9480 em 
2017 e 1801 em 2018. 

É um absurdo que 
os bancos continuem des-
cumprindo a legislação 
de segurança bancária 
em números tão alar-
mantes. As pessoas que 
trabalham e que utilizam 

os serviços bancários 
correm perigo. Nenhum 
lucro pode ser maior do 
que a proteção à vida da 
população.

É preciso cobrar 
a Febraban e a Polícia 
Federal estudos sobre 
novas tecnologias de se-
gurança bancária a se-
rem implementadas nas 
agências, bem como co-
brar a Febraban para que 
tenhamos conhecimento 
dos novos equipamentos 
de segurança bancária 
que serão instalados, de 
acordo com o relatório 
final do grupo de trabalho 
e já apresentado à Polícia 
Federal.
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ENDEREÇOS:
- Avenida Brasil, 5553, sala 04 - Centro (temos estacionamento próprio 
- Rua Afonso Pena) - Fone (45) 3037-5502
- Av. das Torres, 500 (Bloco 02 Fag) - Fone (45) 3326-9501
- E-mail: omundodolivro@terra.com.br
- www.facebook.com/omundodolivrocascavel
- www.instagram.com/omundodolivro/

A Livraria e Papelaria O Mundo do Livro está sempre 
buscando as novidades. 

Este mês recebemos muitos livros aguardados das 
suas séries e filmes favoritos. E a parte da papelaria, como 
sempre, oferecendo o diferencial que só aqui você encontra.

Lembrando que o Dia das Mães vem ai. Já sabe o que 
vai dar a ela? Temos várias opções de presentes, além 
dos livros que elas amam. Presenteie com bom gosto, 
dando uma passadinha em O Mundo do Livro e venha 
se apaixonar e se encantar por esse mundo de fantasia 
sem sair do lugar.

Folha Bancária
Informativo periódico do Sindicato dos Bancários de Cascavel 
e Região, filiado à Federação dos Bancários do Estado do 
Paraná (FEEB/PR), distribuído gratuitamente aos bancários 
da base desta entidade.
Sindicato: Rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro Comercial 
Lince, 7º andar, telefones 45-3225.3536/3227.1350, fax 
3225.4373, e-mail sindibanc@uol.com.br,  site www.banca-
rioscascavel.org.br e whatsapp 99972.2106.
Sede Recreativa: BR 277, km 583, telefone 45 - 3227.1350.
Departamento Jurídico: Rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro 
Comercial Lince, 2º andar, sala 203, telefone 45 - 3223.2609, 
e-mail advocaciadoliwadias@terra.com.br.
Diretor Responsável - Gladir Basso
Diretor de Comunicação - Gilberto Semmer 
Texto e diagramação eletrônica: Jornalista Idjalmas Bertollo 
- MTb/PR 54/01/27v
Tiragem: 2.000 exemplares

Dirigentes do Sindicato 
dos Bancários de Cascavel e 
Região e da Federação dos 
Bancários do Paraná reuni-
ram-se com representantes 
da Regional do Bradesco 
de Cascavel. Em pauta es-
tiveram várias reclamações 
encaminhadas às entidades 
sindicais, como excesso de 
teleconferências, falta de fun-
cionários, demora na efetiva-
ção de promoções e extrapo-
lação da jornada de trabalho.

Participaram do encon-
tro o presidente do Sindicato 
de Cascavel e da Federação, 
Gladir Basso, e os diretores 
do Seeb-Cascavel, Edimilson 
Palma e Ana Lúcia Pietsch. 
Pelo Bradesco participaram 
Jainevon de Moura (gerente 
regional), Robson Aurélio 
Sorbara (gerente executivo de 
Cascavel), Adilso Alberton 
(gerente executivo adminis-
trativo) e Christiane Morales 
Ferreira (gerente executiva 
administrativa). 

QUESTIONAMENTOS
E RESPOSTAS

TELECONFERÊN-
CIAS: Sobre o excesso de te-
leconferências, a Regional do 
Bradesco alegou que faz no 
máximo uma tele por sema-
na, e às vezes, por questões 
específicas e por orientação 
do Banco, são realizadas ou-
tras. A Regional se compro-

Sindicato e Federação cobram solução 
de problemas à Regional do Bradesco

meteu em fazer apenas uma 
teleconferência por semana, 
pautada em todas as questões 
da semana.

FALTA DE FUNCIO-
NÁRIOS: O Sindicato e a Fe-
deração questionaram a falta de 
funcionários e a consequente 
sobrecarga sobre os empre-
gados do Banco. Sobre essa 
questão, a Regional do Brades-
co informou que vai contratar, 
nos próximos 60 dias, 16 fun-
cionários para as unidades da 
Regional. Mesmo assim, os 
sindicalistas manifestaram que 
esse número é insuficiente e 
que há a necessidade do Banco 
efetuar mais contratações para 
resolver o problema.

DEMORA DE PRO-
MOÇÕES: O Sindicato e a 
Federação relataram a quei-
xa de funcionários sobre a 
demora na efetivação das 
promoções em novas fun-
ções. A Regional explicou 
que isto está sendo ajustado, 
exceto em casos especiais, e 
que a Regional tem procurado 
promover os funcionários já 
dentro da nova função.

EXTRAPOLAÇÃO 
DE JORNADA: O Sindi-
cato e a Federação apuraram 
a extrapolação excessiva da 
jornada de trabalho em várias 
unidades do Bradesco na Re-
gional. Sobre isso, os dirigen-

tes sindicais insistiram que 
existe acordo assinado entre 
entidades sindicais e o Banco, 
sobre o ponto eletronico. Esse 
acordo prevê o cumprimento 
da jornada de trabalho. 

A Regional do Banco 
reconheceu que existe excesso 
de horas extras e extrapolação 
da jornada, pela necessidade 
de mais funcionários, porém 

está analisando pontualmente 
onde está ocorrendo o proble-
ma para dar a devida solução.

De acordo como ran-
king de reclamações do Ban-
co Central, o Bradesco tinha 
849 clientes para cada funcio-
nário. Essa situação piorou 
em 2017, quando passou a ter 
962 clientes para cada fun-
cionário, aumento de 13,3%.

A propósito dessas 
questões colocadas pelos 
dirigentes sindicais e diante 
das respostas da Regional 
do Bradesco, o Sindicato de 
Cascavel e a Federação con-
tinuarão vigilantes e à dispo-
sição dos bancários, para que 
caso esses e outros problemas 
persistam, voltar a cobrar a 
solução o Banco.

Dirigentes sindicais e representantes da Regional do Bradesco de Cascavel, na reunião
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A Chapa 4 “Mais 
União” venceu a eleição 
da Cassi (Caixa de Assis-
tência aos Funcionários 
do Banco do Brasil), reali-
zada em março passado. 
Ela obteve 36.942 votos, 
seguida da Chapa 1 “Em 
Defesa da Cassi”, com 
30.632 votos. Em tercei-
ro lugar ficou a Chapa 
3 “Você na Cassi”, com 
16.659 votos. O total de 
votos nulos foi de 8.422, 
e de votos em branco, 
4.856. 

A nova diretoria toma-
rá posse dia 1º de junho, 
para o mandato de quatro 
anos. Foram eleitos Luiz 
Satoru Ishiyama, como 
diretor de Saúde e Rede 
de Atendimento. Já para 
o Conselho Deliberativo 
foram eleitos: titular 1 - 

Chapa 4 “Mais União”
Vence eleição da Cassi

Luiz Satoru Ishiyama, 
eleito diretor de Saúde 
e Rede de Atendimento 
da Cassi

Sérgio Faraco; suplente 1: 
Sílvia Regina Moraes Ros-
setto; titular 2: Rosinéia 
Diana Balbino; suplente 
2: Fabiane Campos Vale 
Jerke. E para o Conselho 
Fiscal: titular 1: Maria Lize-
te da Silveira e suplente 1: 
Tarciso Madeira.

QUEM É
Luiz Satoru Ishiyama 

é bacharel e mestre em 
Adm.; Lead Ass. - Auditor 
ISO 9000-USP / POLI / 
FCAV; MBA em Deriv. e 
Futuros - BVM&F; profes-
sor universitário; consultor; 
gerente de núcleo da Dired 
e Gediv na Uar. 

Principais projetos: 
implantação do BBWorld-
net e reorganização das 
agências no exterior; im-
plantação do modelo or-

ganizacional das Super 
e DIRED; implantação 
projeto Ag. Estilo e Private. 
Síndico p/ PREVI (2010 / 
2015); Exp.Intern. (1994 
/ 1995): Tecnical Advisor 
BB Bruxelas - BE.

O Sindicato dos Bancá-
rios de Cascavel e Região e 
a Federação dos Bancários 
do Paraná apoiam a Chapa 
4 “Autonomia e Inovação”, 
à eleição da Previ (Caixa de 
Previdência dos Funcionários 
do Banco do Brasil), que 
ocorrerá de 18 a 30 de abril.

O apoio a essa chapa se 
deve porque os integrantes 
são pessoas idôneas, capaci-
tadas e com um passado de 
luta sem máculas. É a única 
entre as chapas concorrentes 
que tem trabalho para apre-
sentar e sempre esteve defen-
dendo o associado, como a 
luta pela implantação do teto, 
com o intuito de acabar com 
as aposentadorias milionárias 
de uma pequena casta privi-
legiada, teto este definido em 
2016 de R$ 36.733,00; corte 
de despesas; e seguridade nos 
investimentos. 

A Previ precisa de serie-
dade, de pessoas comprome-
tidas com o maior fundo de 

pensão da América Latina. E 
você, colega associado, a sua 
aposentadoria depende da tua 
escolha séria e correta nesta 
eleição da Previ.

PROPOSTAS
A) Lutar pela criação de 

espaço no site para publica-
ção das atas com os votos dos 
dirigentes a exemplo do que 
é feito nas empresas do Novo 
Mercado: Esse tema já foi por 
nós debatido no Conselho. 
Em junho de 2015 o Conse-
lho acordou divulgar no site 
da PREVI as suas decisões, 
exceto as confidencias, prote-
gidas por Lei. Após algumas 
divulgações a publicação foi 
descontinuada. Propus que 
também fossem divulgadas 
semanalmente as decisões 
da Diretoria em ambiente 
próprio do site, destinado aos 
participantes, podendo até 
ser protegido por senha. Esse 
tema, pela relevância, precisa 
ser retomado.

Sindicato e Federação apoiam a Chapa 4 à eleição da Previ
B) Lutar para restabele-

cer a utilização do FGTS para 
amortização e quitação relati-
vas ao empréstimo imobiliá-
rio. Esta proposta é recorrente 
e de remota possibilidade.

C) No geral as propos-
tas da chapa 4 consistem em 
aprimorar tudo que já vem 
sendo realizado de positivo 
e com bons resultados. Pro-
postas nesse sentido também 
estão sendo apresentadas por 
outras chapas.

PROPOSTAS
ENGANOSAS DE
OUTRAS CHAPAS
INCOERENTES:
A) Extinguir benefí-

cios como automóvel com 
motorista: Já foram extintos 
em decisão da Diretoria de 
outubro de 2017;  

B) Controlar o uso do 
cartão corporativo: O cartão 
corporativo já foi extinto 
em 2016;

  C) Não Pagamento 
de Bônus aos Dirigentes da 
PREVI: Proposta requentada 
e ilusória;

 D) Controlar o uso do 
cartão corporativo: O cartão 
corporativo já foi extinto em 
2016.

 E) Propor Plano de Car-
gos e Salários para diretores 
e executivos, adequando aos 
praticados   no mercado e a 
PREVI: Essa proposta é fora 
da realidade. Os Funcionários 
da PREVI, de elevado nível 
técnico, são cedidos pelo 
Banco;

F) Adotar a educação 
previdenciária como objetivo 
estratégico para os associa-
dos: A PREVI já  adota esse 
sistema há algum tempo.

G) Atribuir mais bene-
fícios específicos à mulher 
e aposentadoria antecipada: 
Essa proposta é enganosa.

H) Mudar a Política 
de Investimentos: Proposta 
questionável. Atualmente a 

PREVI adota uma política de 
investimentos (curto, médio e 
longo prazo) do mais elevado 
nível técnico e profissional,

EXEMPLO DE
PROPOSTAS COM 
COERÊNICA:

- Votada pelo Conselhei-
ro da Chapa da Cecília pela 
implantação do teto aprova-
do em 2008: R$ 36.733.00; 
(90% do maior NRF, menos 
a parcela PREVI).  

 A Implantação des-
se teto, historicamente foi 
defendida pelos eleitos, aí 
incluídos o Presidente do 
Conselho Fiscal Williams 
Francisco, a Diretora Cecília 
Garcez e a Ex-Conselheira 
Célia Larichia, ambos inte-
grantes da chapa 4 Autono-
mia e Inovação.

Leia a matéria 
completa sobre o 
assunto no site 

www.bancarioscascavel.org.br 

De acordo com informações do Diário Oficial da União 
(DOU), o governo neoliberal de Michel Temer publicou dia 
26 de março duas resoluções da Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR), que limitam o desembolso 
das empresas públicas com os planos de saúde oferecidos 
aos seus empregados. A medida atinge 147 estatais, entre 
elas a Caixa, e representa mais um duro golpe no Saúde 
Caixa, uma das principais conquistas dos trabalhadores da 
ativa e aposentados do banco.

O novo estatuto da Caixa, aprovado recentemente, já 
trazia um teto para os gastos com o plano de saúde, estipu-
lado em 6,5% da folha de pagamento e proventos, excluída 
a parcela do INSS repassada pela Funcef. Entretanto, a 
resolução da CGPAR impõe como limite as despesas que a 
empresa teve com saúde no ano anterior acrescidas de 10%, 
ou 8% da folha, o que fosse menor. Neste caso, para o Saúde 
Caixa ele poderá ser menor ainda que a determinação do 
estatuto, a depender do valor a ser apurado em 2017. 

As mudanças não param por aí: as resoluções ainda 
preveem a redução no limite de idade para que os filhos 
e enteados sejam mantidos como dependentes, e proíbe 
a inclusão de pais nos planos. Além disso, estabelece um 
prazo de 48 meses para estabelecer a paridade entre empresa 
e trabalhadores no custeio dos planos.

LIMINAR CONTRA REAJUSTE
A ação movida pelo movimento sindical para barrar o 

aumento abusivo das contribuições ao plano que a direção 
da Caixa tentou impor no início de 2017 teve o julgamento 
marcado para 30 de maio. Até o momento, uma liminar con-
seguida pelas entidades está impedindo o reajuste imposto 
pela direção da empresa.

Governo Temer faz
cortes no Saúde Caixa
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