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FOLHA BANCÁRIA

A Confederação Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) reivin-
dica a reposição do quadro de funcionários da 
Caixa. O banco encerrou 2018 com o menor nú-
mero desde 2014, quando trabalhavam na Caixa 
101 mil pessoas. Hoje são 84 mil. Para piorar, o 
presidente da Caixa anunciou, na sexta-feira 
(17), o novo programa de demissão voluntária 
(PDVE). O objetivo é reduzir até 3,5 mil dos 28 
mil empregados que trabalham na matriz e em 
escritórios regionais da Caixa.

“A nossa luta é para melhores condições de 
trabalho e de atendimento à população. Para is-
so, precisamos de mais trabalhadores e não me-
nos. Esta redução prejudica não só os trabalha-
dores que ficam, como também a população, 

O prazo para adesão ao PDV começou na 
segunda-feira 20 e vai até o começo de junho. 

Este é o terceiro PDVE aberto pela Caixa 
nos últimos anos. No primeiro, em 2017, o alvo 
eram os empregados aposentados pelo INSS ou 
que poderiam se aposentar até 30 de junho da-
quele ano. Em Julho, o banco anunciou a reaber-
tura para completar a meta de 10 mil que não foi 
cumprida inicialmente. “Desde já manifesta-
mos nossa contrariedade por mais uma decisão 
unilateral do banco, sem qualquer negociação 
com os representantes dos trabalhadores”, dis-
se. Para o coordenador do CEE é mais uma mos-
tra da tentativa do enfraquecimento do banco. 
“O desenho que está sendo pensado para a Caixa 
é semelhante ao modelo proposto para os ban-
cos que foram enfraquecidos e privatizados nos 
anos 90, durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso. As demissões desenfreadas, 
tidas como voluntárias, serão aceleradas. O so-
nho de uma Caixa sintonizada com os desafios 
do Brasil ficará cada vez mais distante. O banco 
é um dos maiores instrumentos de política so-
cial, mas esse perfil será riscado do mapa caso 
esse processo obtenha êxito”, finalizou.

que é prejudicada diretamente”, afirmou 
Dionísio Reis, coordenador da Comissão Exe-
cutiva dos Empregados da Caixa.  
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CAIXA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) tem recebido, por 
intermédio dos sindicatos de todo o Brasil, denún-
cias de que empregados da Caixa receberam MO 21 
182, que apresenta diversas questões subjetivas co-
mo se fossem critérios objetivos para o descomis-
sionamento sumário, como forma de pressão. Esta é 
mais uma das artimanhas utilizadas pela direção do 
banco para facilitar a retirada de função dos empre-
gados do banco público, retirada de direitos, e o des-
respeito à incorporação de função, que garante a 
manutenção da remuneração da função para o em-
pregado que tenha exercido o cargo por pelo menos 
10 anos.

A revogação, em novembro de 2017, do RH 
151, que versa sobre a incorporação de função, foi 
mais um ataque do banco aos direitos dos emprega-
dos da Caixa.

Diante de um ataque que poderia ser definitivo, 

O MO 21 182 faz parte do RH 184 versão 33, edita-
do pelo banco em 2016, que também criou o Caixa 
Minuto, acabando com a função de caixa, e formu-
lou a tese do “descomissionamento motivado” (Mo-
tivo de Descomissionamento 952), que não garante 
direito ao asseguramento, pagamento do valor da 
gratificação de função por um prazo de tempo, e 
nem à incorporação das gratificações de função.

“Esta atitude pode ser configurada como as-
sédio moral, já que, se em 60 dias receber outra,  se-
rá descomissionado sem direito à gratificação”, 
afirmou o coordenador da Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa (CEE/ Caixa). Dionísio Reis.

Ataque aos direitos

sindicatos de todo o país, de forma coordenada, 
questionaram a medida em ações na Justiça. A ini-
ciativa teve sucesso e está em vigor uma liminar que 
garante a incorporação das gratificações de função 
aos bancários que exercem o cargo por mais de 10 
anos, quando descomissionados sem motivo. 
Quando descomissionados pelo Motivo  952, os 
empregados devem entrar com ações individuais na 
Justiça para mostrar que o descomissionamento foi 
imotivado.

A orientação da Contraf-CUT aos empregados 
que receberem um MO 21 182 é procurar seu sin-
dicato para que o caso seja analisado e, após atuação 
junto ao banco, os direitos sejam preservados. O 
sigilo é garantido. “Cobramos do banco que pare de 
utilizar o descomissionamento arbitrário como fer-
ramenta de gestão e o MO 21 182 como método de 
pressão. Não aceitamos descomissionamentos mo-
tivados por ‘atos de gestão’, ‘interesses da adminis-
tração’, ‘interesse da Caixa’ ou similares. Nossa lu-
ta é pelo fim do descomissionamento arbirário”, ex-
plicou Sérgio Takemoto, secretário de Finanças da 
Contraf-CUT.

CONTRAF-CUT ORIENTA OS 

EMPREGADOS DA CAIXA A DENUNCIAR 

AMEAÇA DE DESCOMISSIONAMENTO

A plataforma organiza campanhas, que reúnem as 
informações de cadastro das autoridades a serem pres-
sionadas e organiza a página própria de cada tema. 

O site “Na Pressão” é uma ferramenta criada pela 
Secretaria de Comunicação da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) para enviar e-mails ou mensagens pelas 
redes sociais ou telefone para parlamentares, juízes, 
ministros e qualquer outra autoridade que represente o 
povo brasileiro. 

“Na Pressão” pressiona parlamentares a 
votarem contra a Reforma da Previdência



ITAÚ UNIBANCO

A política de cortes do Itaú ficou ainda mais 
agressiva em 2019 e não poupa ninguém. A últi-
ma vítima das demissões foi um bancário do CA 
Zona Leste, com mais de 32 anos de banco, fal-
tando apenas cinco meses para entrar na estabi-
lidade pré-aposentadoria. O bancário, para agra-
var ainda mais a crueldade cometida pelo Itaú, 
está em tratamento médico, sendo portador de 
epilepsia e transtorno de pânico.

“A demissão desse bancário, que dedicou 
uma vida ao banco e que está com a saúde abala-
da é um completo desrespeito. O banco justifi-
cou que as avaliações dele estavam baixas. En-
tretanto, o estado de saúde desse trabalhador é 
de conhecimento do banco e dos gestores . Nem 
mesmo os bancários em perfeitas condições de 
saúde atingiam as metas abusivas impostas. En-
tramos em contato com o banco, que se negou a 
rever a demissão. Falou para entrar na Justiça. 
Uma crueldade”, acrescenta.

O dirigente conta ainda que o banco quebrou 
compromisso com a representação dos trabalha-
dores. “Foram demitidos diversos bancários no 

“O bancário demitido tem histórico de pro-
blemas de saúde, inclusive relacionados com a 
atividade laboral. Em 2014, quando trabalhava 
na Vila Mariana, teve um ataque epilético, teve 
convulsão e bateu a cabeça no teclado. Na oca-
sião, o Itaú tinha retirado a ambulância do local, 
o que fez com que o atendimento médico demo-
rasse. Antes que uma das ambulâncias do banco 
conseguisse chegar ao local, já que estavam no 
CEIC e no CTO, o SAMU foi acionado e chegou 
mais rápido”, relata o dirigente do Sindicato de 
São Paulo, Osasco e Região, Sérgio Lopes, o 
Serginho.

“É inadmissível que um banco como o Itaú – 
que teve lucro de R$ 6,9 bilhões no 1º trimestre, 
crescimento de 7,1% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018 – trate seus funcionários como 
meros números, sem qualquer sensibilidade pe-
lo ser humano. Cobramos que o banco, ao invés 
de demitir, utilize o Programa de Realocação. 
Que não está sendo utilizado, privando o bancá-
rio da chance de buscar uma nova posição den-
tro do Itaú”, conclui o dirigente do Sindicato.

Serginho relata ainda outra demissão com 
requinte de crueldade pelo Itaú. No CAT, o ban-
co demitiu uma bancária assim que foi encer-
rada a estabilidade posterior à licença-materni-
dade. “Mais uma prova de insensibilidade por 
parte do banco. Demitir uma mãe em um mo-
mento que toda família necessita de recursos.”

CA . Zona Leste. Diante dos cortes, procuramos 
o banco, que ficou de verificar a possibilidade 
de não haver mais demissões. Entretanto, na úl-
tima segunda foram demitidos mais três traba-
lhadores. Novamente procuramos o banco, que 
se comprometeu a não demitir mais. Apenas um 
dia após firmar o compromisso, o Itaú demitiu 
mais três funcionários, entre eles o bancário 
adoecido e próximo da estabilidade pré-aposen-
tadoria.”

DEMISSÕES NO ITAÚ NÃO POUPAM NINGUÉM

‘Mas porque não compra um carro novo em 
vez de gastar dinheiro no velho?’

Ela volta-se e diz,

‘Se ganharmos, a primeira coisa é comprar 
peças novas para o nosso Fiesta e consertar o ar-
condicionado.’

Eu respondi:

‘Se ganharmos a primeira coisa que quero 
fazer é uma plástica no nariz e colocar silicone 
nos seios’.

Ontem enquanto apostava na Mega Sena, a 
minha mulher me disse:

‘Era exatamente aí que eu queria chegar...’
Eu respondi:

 MEGA SENA

HUMOR
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BANCO DO BRASIL

BANCO SANTANDER

Depois de uma longa batalha judicial, finalmente 
o Departamento Jurídico do Sindicato dos Bancá-
rios de Presidente Prudente e Região, conquistou o 
direito ao recebimento da 7ª e 8ª hora laborada como 
jornada extraordinária para os funcionários que 
exercem ou exerceram a função de Assistente, do 
Banco do Brasil.

Desde já informamos que a documentação ne-
cessária para a apuração e futura execução dos va-
lores são:

A ação foi ajuizada no ano de 2011 e por isso 
abrange o período de 11 de dezembro de 2006 em 
diante.

Desta forma, convocamos a todos os emprega-
dos ativos ou inativos que tenham exercido a função 
de Assistente a partir do período de 11 de dezembro 
de 2006 para que entrem em contato com o Sindi-
cato.

1 - cópia do RG e CPF;
2 - comprovante do período que exerceu a fun-

ção de assistente;

Para maiores esclarecimentos, colocamos à dis-
posição os telefones do departamento jurídico do 
Sindicato (18) 2104-062 ou (18) 99814-1063

3 - comprovante de pagamento do período que 
exerceu a função de assistente.

AÇÃO COLETIVA DA 7ª E 8ª HORA EXTRA

PARA OS ASSITENTES DO BANCO DO BRASIL

MAIS UM SÁBADO DE RESISTÊNCIA NO SANTANDER

“Foi mais um dia de fracasso do banco. Mais agên-
cias permaneceram fechadas devido à falta de interes-
sados em receber a ‘orientação financeira’ e menos ‘vo-
luntários’ foram solicitados a trabalhar no sábado”, ava-
liou o secretário de Assuntos Socioeconômicos da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT), Mario Raia.

O sábado (18) foi o terceiro seguido de protestos dos 
sindicatos dos bancários contra a tentativa do banco 
Santander de abrir algumas de suas agências no sábado. 
Na frente das agências, dirigentes esclareciam a popu-
lação e os próprios funcionários sobre os riscos a que os 
bancários ficam expostos ao trabalhar “volunta-
riamente” para seu próprio empregador aos sábados.

No primeiro e no segundo sábado, 4 e 11 de maio 
respectivamente, que o banco tentou abrir algumas 
agências aos sábados as unidades já tinham aberto as 
portas e/ou não houve comparecimento de interessados 
na orientação financeira.

“Não podemos permitir a abertura das agências do 

As ações dos sindicatos também ganharam as redes 
sociais. Utilizando a hashtag #SantanderSábadoNão, 
bancários postaram fotos das atividades em frente às 
agências do banco e explicaram o porquê do banco não 
poder abrir aos sábados. Houve também denúncias de 
que o “voluntariado” era forçado e que existem segun-
das intenções na “orientação” que o banco quer dar.

Nas ruas e nas redes

Além de forçar seus funcionários a trabalharem 
“voluntariamente” aos sábados, o banco também usou 
mecanismos para impedir a ação dos sindicatos. “Até o 
uso da força policial foi acionada pelo banco para esse 
fim. Mas, os sindicatos defendem e sempre defenderão 
os interesses dos trabalhadores”, completou Rita.

Santander aos sábados, sob o pretexto de ‘trabalho vo-
luntário’. Muitos trabalhadores têm denunciado ao sin-
dicato a pressão que vêm sofrendo para aderir a essa 
campanha”, disse a presidenta Mundial da UNI Amé-
ricas Finanças, Rita Berlofa, que é funcionária do 
Santander.
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