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FOLHA BANCÁRIA

Em agosto, o índice ficou em 0,12%. O acumu-
lado em 12 meses ficou em 3,28%. Com isso, já 
contando o aumento real de 1%, definido na Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT), os bancários 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) divulgou na sexta-feira (6) o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 
agosto, que regula o reajuste da categoria bancária.

BANCÁRIOS TERÃO 
REAJUSTE DE 4,31%

terão reajuste de 4,31% nos salários, PLR e todas as 
demais verbas definidas pela convenção da 
categoria.

Com o reajuste, os novos pisos de caixa e te-
soureiro após o período de experiência sobem para 
R$ 3.244,55. O valor do vale-refeição/alimentação 
passa a ser R$ 36,69/dia e R$ 636,18/mês respec-
tivamente.

QUEM NASCE NESSE LUGAR?



BANCO DO BRASIL

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e demais entida-
des que participam da mesa de negociações com o 
Banco do Brasil e com a Caixa de Assistência dos 
Funcionários (Cassi) enviaram uma proposta para 
que o banco prorrogue o “Memorando de Inten-
ções” que garante os recursos adicionais para a 
Cassi até dezembro de 2022.

“É possível construir uma proposta de consenso. 
Já construímos uma que foi aceita pela maioria dos 
associados e somente não foi aprovada devido à fal-
ta de quórum. Mas, para isso, precisamos de um pra-
zo maior do que o concedido pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar)”, completou 
Fukunaga.

A proposta enviada pelas entidades ao Banco do 
Brasil trata sobre cinco temas: 1) governança, ges-

A proposta

“Queremos construir uma proposta de consenso 
para assegurar a sustentabilidade da Cassi e a ma-
nutenção dos serviços prestados aos participantes 
do Plano de Associados. Por isso, solicitamos a 
reabertura do diálogo com o banco”, afirmou o co-
ordenador da Comissão de Empresa dos Fun-
cionários do Banco do Brasil (CEBB), João 
Fukunaga.

“Cientes de que o atual momento da Cassi exige 
a comunhão de esforços, contamos com a contri-
buição do Banco do Brasil S/A para a construção de 
uma solução para o saneamento da sua dificuldade 
financeira, como também a reabertura da mesa de 
negociação com as Entidades”, diz o ofício.

“Queremos, com essa proposta, evitar medidas 
tomadas por um órgão externo, que não tem acúmu-
lo de debate sobre a Cassi, ou a judicialização do 
tema, o que pode gerar ainda mais prejuízos para 
todos os interessados”, disse o coordenador da 
CEBB.

tão e operacionalização da Cassi; 2) contribuição 
temporária dos participantes do plano de associa-
dos; 3) ressarcimento temporário e extraordinário 
de despesas pelo banco; prestação de contas, 
continuidade da contribuição, ressarcimento extra-
ordinário e 5) disposições gerais.

ENTIDADES PEDEM MAIOR 

PRAZO PARA NEGOCIAÇÕES 

DA CASSI

HUMOR
 TESTANDO A VISÃO

- Puxa, doutor, como a medicina está avançada. 
O senhor acredita que antes da cirurgia eu era 
analfabeto?

- O que está escrito aqui?

- Bom, só tem um jeito: vamos ter que operar - diz 
o médico.

No consultório, o oculista fazia os exames de 
rotina:

- O que está escrito aqui?

- E agora? O que está escrito aqui?Ele se esfor-
çou, mas não conseguiu ler nada. O médico aponta 
então para a palavra com as maiores letras e 
pergunta:

E o paciente responde:

E o paciente, todo contente:

- Não sei.
O médico aponta para uma palavra com letras 

maiores:

- E agora, doutor? O senhor acha que eu vou con-
seguir ler tudo?

- Claro que sim! A operação foi um sucesso!

Depois da operação, o paciente pergunta ao mé-
dico:

- Ainda não sei - responde o paciente.



Os bancos não podem deixar de atender clientes 
presencialmente, mesmo quando estiver disponível 
o atendimento em outros canais. A determinação é 
do Banco Central (BC), que publicou na segunda-
feira, 02/09, no Diário Oficial da União, a resolução 
nº 4.746. A medida foi definida na reunião do Con-
selho Monetário Nacional, na  quinta-feira, 29/08.

De acordo com a resolução, é “vedado às insti-
tuições impedir o acesso, recusar, dificultar ou im-
por restrição ao atendimento presencial em suas de-
pendências, inclusive em guichês de caixa, a clien-
tes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo 
quando disponível o atendimento em outros 
canais”.

Exceções
Essa determinação não se aplica aos serviços de 

arrecadação ou de cobrança, quando não houver 
contrato ou convênio para a sua prestação celebrado 
entre a instituição financeira e o ente beneficiário; 

ou o contrato ou convênio celebrado não contemple 
o recebimento em guichê de caixa das dependências 
da instituição.

A regra também exclui o recebimento de bole-
tos de pagamento emitidos fora do padrão, das 
especificações ou dos requisitos vigentes para o ins-
trumento; recebimento de documentos mediante 
pagamento por meio de cheque; e as instituições 
que não possuam dependências ou às dependências 
de instituições sem guichês de caixa.

Também está fora da determinação os postos de 
atendimento instalados em órgão ou de entidade da 
Administração Pública ou de empresa privada com 
guichês de caixa, nos quais sejam prestados servi-
ços do exclusivo interesse do respectivo órgão ou 
entidade.

Sem restrição de quantidades
A resolução determina ainda que “é vedada a 

imposição de restrições quanto à quantidade de 
documentos, de transações ou de operações por 
pessoa, bem como em relação a montante máximo 
ou mínimo a ser pago ou recebido ou ainda quanto à 
faculdade de o cliente ou o usuário optar por paga-
mentos em espécie”.

Segundo a resolução, as cooperativas de crédito 
devem informar em suas dependências, “em local 
visível e em formato legível, se realizam atendi-
mento a não associados e quais os serviços dispo-
nibilizados”.

BANCOS NÃO PODEM DEIXAR DE ATENDER 

PRESENCIALMENTE, DIZ BANCO CENTRAL
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Os bancários do Itaú receberão a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) e o Programa Com-
plementar de Resultados (CPR) no próximo dia 20 
de setembro.

A primeira parcela da PLR 2019 é composta de 
regra básica e parcela adicional. A regra básica 
corresponde a 54% do salário mais valor fixo de R$ 

1.474,42 (reajustado em 4,31%), limitado ao valor 
individual de R$ 7.916,81 ou a 12,8% do lucro 
líquido do banco apurado no 1º semestre de 2019, o 
que ocorrer primeiro.

A parcela adicional é a divisão linear de 2,2% do 
lucro líquido do 1º semestre de 2019, com limite 
individual de R$ 2.457,36 (reajustado em 4,31%).

PCR
O PCR é uma conquista dos bancários do Itaú, 

em negociação iniciada em 2003, é resultado do 
acordo bianual específico para a verba, 2017/2018, 
reajustado pelo índice conquistado na Campanha 
2018. Neste ano, o valor pago será de R$ 2.900,00.

“A PCR é uma conquista muito importante dos 
funcionários do Itaú. Todos os anos buscamos me-
lhorar a verba, em cima do lucro do banco, que cres-
ce, graças ao esforço dos trabalhadores”, afirmou 
Edson Gonçalves Drimel (Juca), diretor do 
sindicato.

BANCÁRIOS DO ITAÚ RECEBEM PLR E PCR NO DIA 20

Entre as opções disponíveis, estão os cursos de 
CPA 10, CPA 20, CEA, CA 600, Bancos Públicos no 
Brasil, FBB 200, Introdução ao Mundo dos Vinhos, 
MasterMind: “Desenvolvendo uma mente pode-
rosa”, Inglês Básico e Cozinha Básica.

Cada bancário pode se inscrever em até dois 

A plataforma foi criada pela Federação Na-
cional das Associações do Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal (Fenae), e estava disponível, inicial-
mente, apenas para os trabalhadores do banco públi-
co. Agora, em parceria com a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), os cursos poderão ser acessados 
por todos bancários e bancárias filiados ao Sindi-
cato.

Bancárias e bancários sindicalizados agora po-
dem ter acesso à Rede do Conhecimento para reali-
zar, gratuitamente, diversos cursos de ensino a dis-
tância (EAD). Os cursos permitem à categoria a 
preparação e capacitação para obter certificação em 
diversas áreas.

cursos simultâneos. Os interessados devem enviar 
e-mail para bancariosprudente@gmail.com 
informando nome completo, e-mail e CPF. As 
informações serão repassadas à Contraf-CUT e à 
Fenae, que enviarão ao inscrito as informações para 
acesso à plataforma dos cursos. 

Mais informações pelo fone:  .2104-1099

PARCERIA OFERECE CURSOS A DISTÂNCIA 

GRATUITOS PARA SINDICALIZADOS

ITAÚ UNIBANCO
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