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FOLHA BANCÁRIA
DE NORTE A SUL, BB PARALISA

 CONTRA REESTRUTURAÇÃO
Nesta sexta-feira (29), agências, postos 

de atendimento, escritórios e outras unida-
des do Banco do Brasil pararam suas ativida-
des contra o plano de reestruturação da dire-
ção da instituição. O movimento alcançou 
todo o país, em um sinal da rejeição por parte 
dos funcionários do plano de restruturação, 
que prevê 5 mil demissões e fechamento de 
centenas de agências, postos e escritórios do 
BB.

A paralisação ocorreu tanto nas capitais e 
grandes cidades, como em municípios do 
interior. 

“A paralisação no dia de hoje foi muito 
boa. Muitos bancários entenderam a impor-
tância de cruzar os braços. Não foi uma para-
lisação contra o nosso trabalho, mas para co-
brar respeito e dignidade por parte da direção 
do Banco do Brasil”, explicou o coordena-
dor nacional da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), 
João Fukunaga. Além da paralisação, houve 
também um tui taço com a hashtag 
#MeuBBvalemais.

Negociação
Na semana que vem, será avaliada a mo-

bilização e sua continuidade, caso a direção 
do Banco do Brasil se recuse a dialogar com 
seus funcionários sobre eventuais mudanças 

no banco. “A Comissão de Empresa vai se 
reunir na próxima semana, junto com o 
Comando Nacional, para avaliarmos como 
foram os atos no Brasil inteiro. Vamos 
montar um novo calendário de lutas caso o 
banco não nos chamar para a negociação. 
Não descartamos a possibilidade de greve 
dos funcionários do Banco do Brasil”, 
afirmou o coordenador da CEBB.

A paralisação no Banco do Brasil para 
protestar contra o desmonte que o governo 
Bolsonaro quer realizar no banco, atingiu as 
unidades de Presidente Prudente, onde 
diretores do Sindicato conversaram com 
clientes e usuários. Algumas agências da 
região  também aderiram a paralisação.

MANTENHA-SE INFORMADO
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Em reunião na segunda-feira (25), a Comissão 
Paritária da Promoção por Mérito aprovou em con-
senso a distribuição linear de um delta (promoção 
por progressão na carreira) para todos os emprega-
dos Caixa que não possuem impedimentos em 2020 
previstos no RH 176. A decisão baseou-se na pri-
meira proposta dos empregados.

A Caixa propôs um segundo delta, que será dis-
tribuído para os empregados que atingirem a ava-
liação Excepcional no ciclo 2020 da Gestão de De-
sempenho de Pessoas (GDP), conforme dotação 
orçamentária. Diferente do que acontecia anterior-
mente, os segundos deltas serão distribuídos de for-
ma global entre os empregados e não por unidade.

Houve consenso entre a direção da Caixa e os 
representantes dos empregados. Após quatro pro-
postas, o banco reavaliou a argumentação feita pe-
los empregados. A distribuição e pagamento dos 
deltas começam em abril de 2021.

Para a coordenadora da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE-Caixa), Fabiana Uehara, “a de-
cisão acerca dos deltas da promoção mérito é uma 
conquistas dos empregados, fruto do empenho das 
suas entidades representativas na busca por reco-
nhecimento ao esforço dos bancários e bancárias ao 
longo de 2020, um ano de grandes dificuldades 
impostas pela pandemia”.

Debate sobre a GDP
Os representantes dos empregados reforçaram a 

importância do debate sobre a instalação da Gestão 
de Desempenho de Pessoas (GDP), principalmente 
com uma pauta na mesa permanente de negociação.

Os empregados reivindicam que a Caixa precisa 
ouvir os trabalhadores para então colocar os 
critérios da GDP em prática.

Faltas
Em outro ponto de debate, os representantes dos 

empregados solicitaram a manutenção de até duas 
faltas não justificadas. Mas a Caixa não aprovou.

Sem reuniões
Mesmo com a insistência dos empregados, a 

Caixa demorou a se reunir com os representantes 
para discutir as formas de avaliação. Após o calen-

dário da Campanha Nacional dos Bancários de 
2020, os empregados iniciaram os debates sobre a 
avaliação por mérito, mas sem retorno da Caixa.

Foram sucessivos cancelamentos e adiamentos 
por parte da Caixa e, a intransigência em relação a 
GDP fez com que a Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa (CEE/Caixa) temesse um 
impasse que comprometesse o pagamento da pro-
moção aos empregados.

Os empregados reforçaram aos representantes 
da Caixa que a promoção por mérito está prevista 
no Acordo Coletivo 2020/2022. “A Caixa realizará 
sistemática de promoção por mérito em 2021, 
referente ao ano base 2020, dos empregados ativos 
em 31.12.2020 […], conforme regras negociadas 
com as Entidades Representativas dos Emprega-
dos”, diz a cláusula 51 do documento.

Confira como ficou:
1º delta: distribuição de 1 delta linear para to-

dos os empregados Caixa elegíveis e que não pos-
suem impedimentos em 2020, previstos no RH 
176.

Os empregados não devem apresentar as 
situações abaixo:

- Menos de 180 dias de efetivo exercício.
- Aplicação de penalidade de suspensão.
- Censura ética.
- Advertência, tendo recebido outra nos últimos 

5 anos.
- Contrato de trabalho suspenso.
- Contrato de trabalho extinto.
- Faltas não justificadas
2º delta: distribuído para os empregados 

Caixa, que estiverem enquadrados no resultado 
Excepcional, até o limite orçamentário.

Em caso de empate, utiliza-se os critérios de 
desempate:

- Maior nota no eixo Resultado

- Maior Idade
- Maior tempo de Caixa
- Maior nota no bloco Capacitações
- Maior nota no bloco Competências
- Maior nota no eixo Estilo

CAIXA

PROMOÇÃO POR MÉRITO: 

DELTA LINEAR SERÁ PARA TODOS

 OS EMPREGADOS CAIXA ELEGÍVEIS



ITAÚ UNIBANCO

“É importante ressaltar que a concessão des-

O banco Itaú anunciou ainda a permissão de 
acessos à plataforma digital com uma diversida-
de de cursos, vídeos, palestras e fóruns abertos 
para todos os funcionários, dependentes, traba-
lhadores desligados e dirigentes sindicais.

Serão 5.500 bolsas de estudo, no valor de 
R$450, um reajuste de aproximadamente 10%, 
na comparação com o valor do ano passado. 
Para 2022, o reajuste do programa será o mesmo 
da categoria para os salários, ou seja, a repo-
sição do INPC, mais 0,5%. A estimativa é que o 
valor seja de aproximadamente R$480.

Os bancários do Itaú conquistaram reajuste 
no Programa Bolsa Auxílio Educação para 
2021. O acordo foi firmado na reunião na 
quinta-feira (28), realizada por videoconferên-
cia, entre a Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Itaú e a direção do banco.

As inscrições para o Programa Bolsa Auxí-
lio Educação 2021 para a primeira e a segunda 
graduação e para a primeira pós graduação já 
estão abertas desde dezembro de 2020. Para rea-
lizar a inscrição, os interessados devem acessar 
o IU Conecta pela rota: Para mim> Benefícios> 
Bolsa Auxilio Educação> Inscrição no ranking. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de 
janeiro de 2021.

sas bolsas de estudo é uma conquista dos traba-
lhadores, desde 2009, e estão previstas no acor-
do aditivo de trabalho (ACT). Elas são fruto de 
reivindicações e negociações da categoria. Ou 
seja, é mais um exemplo de que os trabalhadores 
organizados conseguem avanços”, lembrou Jair 
Alves, coordenador da COE do Itaú.

BANCÁRIOS CONQUISTAM 

REAJUSTE NO  PROGRAMA BOLSA 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO ITAÚ

HUMOR
Momento de crise

- Não. Aqui tá dizeno que esfinge.

E o outro mineiro que estava lendo uma placa 
respondeu:

- Esses bichos gigantes de pedra tão durmino?

Dois mineiros estavam no Egito visitando os 
grandes monumentos, quando um deles pergunta:

- Ôôôôôôôôô governo bom!
O Papagaio não aguenta e grita:
- Cortaram a luz, filho!
- E papagaio no grelhador elétrico?
- Não tem gás!
- E papagaio ao forno?
- Porque não tem arroz, meu filho!

- Então mãe, por que não comemos o papagaio 
com arroz?

- Acabou o dinheiro.
- E por que não compramos?
- Nada, meu filho!
- Mãe, o que temos pra comer?

Mineiros no Egito
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BANCO SANTANDER

A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Santander negociou na quinta-feira (28) o 
adiamento do início da compensação das horas ne-
gativas, inicialmente previsto para janeiro. O novo 
prazo, inicialmente indicado para março, está con-
dicionado a análise futura das condições da pande-
mia de coronavírus, com a possibilidade de nova 
prorrogação.

Acordo

Em setembro do ano passado, a COE negociou 
com a direção do banco o acordo de banco de horas 
negativas. Na ocasião, foi previsto o início da com-
pensação em janeiro. “Porém, com a continuidade e 
o agravamento da pandemia, não é seguro o retorno 

A proposta para um Acordo Aditivo com o adia-
mento da compensação será submetida a análise e 
aprovação dos bancários do Santander, por meio de 
assembleias virtuais, nos próximos dias. A proposta 
amplia o período para a compensação de 12 para 18 
meses, sendo vetado desconto em folha de paga-
mento até encerrado este prazo. Em caso de demis-
são sem justa causa ou aposentadoria, também é 
vetado o desconto das horas não compensadas.

“Esse acordo traz um pouco de tranquilidade pa-
ra os trabalhadores que têm banco de horas negati-
vas, uma vez que o acordo anterior previa o início da 
compensação agora em janeiro. Como a pandemia 
aumentou, o acordo vai postergar esse início, além 
de ampliar o prazo para compensação”, avaliou 
Mario Raia, secretário de Assuntos Socioeconô-
micos e representante da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT) na COE.

A adoção do teletrabalho/home office para fun-
cionários que estejam em trabalho presencial foi 
uma medida debatida. “Cobramos que o banco atue 
no sentido de oferecer funções para estes trabalha-
dores exercerem de forma remota, evitando assim o 
aumento do banco de horas negativas a ser compen-
sado”, acrescentou Lucimara Malaquias. A COE 
vai acompanhar ao longo do ano a compensação das 
horas negativas. Caso ocorram problemas, novas 
conversas com o banco serão realizadas. Também 
serão cobradas do banco medidas mais eficazes em 
relação a prevenção da Covid-19.

– Início da compensação será adiado de janeiro 
para março, com a possibilidade de nova 
prorrogação a depender do cenário da pandemia de 
coronavírus.

Resumo da proposta de Acordo Aditivo para 
compensação de horas negativas:

A orientação aos funcionários do Santander é 
que problemas relativos às medidas de controle da 
pandemia sejam comunicados aos sindicatos de 
suas bases.

Home office

dos bancários ao trabalho presencial e o aumento de 
jornadas para compensação de horas negativas. 
Entendemos que o grande avanço que conquista-
mos nas negociações, que resultaram nesta propos-
ta de acordo, é o compromisso do Santander de não 
convocar os bancários para imediata compensação 
de horas. Essa flexibilização, diante do atual cená-
rio da pandemia, é fundamental para preservar a 
saúde e a vida dos trabalhadores, sobretudo daque-
les incluídos no grupo de risco. Entretanto, seguin-
do a tradição democrática do Sindicato e demais 
entidades representativas, a decisão final sobre o 
acordo cabe aos bancários”, enfatiza a coordenado-
ra da Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Santander, Lucimara Malaquias.

– Ampliação do prazo de compensação de 12 
para 18 meses.

– Vetado desconto em folha de pagamento até 
encerrado o prazo de 18 meses para compensação.

– Em caso de demissão sem justa causa ou 
aposentadoria, é vetado o desconto das horas nega-
tivas não compensadas.

FUNCIONÁRIOS DO SANTANDER NEGOCIAM 

ADIAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE HORAS NEGATIVAS
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