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FOLHA BANCÁRIA

Em assembleia virtual, encerrada às 22h da 
sexta-feira 14, os bancários do Itaú, da base do 
Sindicato dos Bancários e Financiários de 
Presidente Prudente e Região, aprovaram Acor-
do Coletivo de Trabalho que regulamenta temas 
como o Programa Complementar de Remunera-
ção (PCR), bolsas auxílio-educação e banco ne-
gativo de horas. 

Confira o que foi aprovado pelos bancá-
rios do Itaú

Programa complementar de remunera-
ção (PCR) 

O PCR é calculado conforme o ROE (Retor-
no sobre o Patrimônio) relativo a 2021 e 2022 
conforme tabela:

ROE recorrente (2021):
Até 23,0% - R$ 3.070,95
Maior que 23,1% - R$ 3.219,00
ROE recorrente (2021):
Os valores acima serão corrigidos pelo rea-

juste salarial da categoria referente a 2021 e 
2022. Os funcionários que vierem a pedir de-
missão não farão jus ao PCR.

(Obs: o pagamento de 2020 foi de R$ 
2.943,50)

Bolsa auxílio-educação 
Fica estabelecido para 2021 e 2022 que serão 

5.500 bolsas para primeira graduação, segunda 
graduação e primeira pós-graduação, sendo 
1.000 bolsas serão destinadas aos funcionários 
PCDs (pessoas com deficiência). Para 2021 será 
um reembolso de até 70% do valor da mensa-
lidade limitado a R$ 450,00. Para 2022 o limite 

de R$ 450,00 será reajustado pelo mesmo índice 
da convenção coletiva acrescido de 0,5%.

Plataforma de  tre inamento  I taú 
Unibanco 

Será disponibilizado a todos os funcionários 
e seus dependentes acesso à plataforma digital 
de treinamento que permite aos usuários adqui-
rir, expandir e aprimorar conhecimentos. A pla-
taforma conta com mais de 10.000 opções de 
cursos, palestras, treinamentos e outros conteú-
dos voltados para o mercado de trabalho.

Banco de horas negativas (prorrogação 
do acordo) 

Em 06/02/2021, devido à pandemia de 
Covid-19, foi firmado acordo de banco de horas 
negativas acumuladas entre 04/05/2020 e 
31/12/2020, submetidos a compensação até 
31/12/2021. Por meio de acordo coletivo, caso o 
funcionário ainda tiver horas negativas a com-
pensar, pela prorrogação do acordo o funcioná-
rio terá até 31/08/2022 para compensar o saldo 
de horas negativas. O Sindicato irá acompanhar 
a cada três meses a compensação de horas em 
dados fornecidos pelo banco.

BANCÁRIOS DO ITAÚ APROVAM 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

MANTENHA-SE INFORMADO
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As trabalhadoras grávidas conseguiram uma 
vitória importante que reduz o risco de contamina-
ção pela Covid-19, protegendo as mamães e os be-
bês, que determina o afastamento de atividades pre-
senciais de funcionárias grávidas durante a pande-
mia, sem prejuízo na remuneração. A sanção do 
Presidente da República foi publicada na edição 
desta quinta-feira (13) do "Diário Oficial da União". 
O Projeto de Lei 3.932/2020, de autoria da deputada 

federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e atende a 
uma reivindicação  do movimento sindical.

“O projeto de Lei deveria ter sido aprovado com 
mais urgência, pois está desde 2020 no Congresso 
Nacional, mas é uma grande vitória de toda a so-
ciedade, pois vai reduzir os riscos de contaminação 
pela Covid-19, protegendo as mamães e os bebês e 
as bancárias gestantes serão imediatamente benefi-
ciadas por esta medida”, comemora o presidente do 
Sindicato Edmilson Trevizan.

A proposta havia sido aprovada pelo Senado em 
15 de abril, depois de aprovação pela Câmara dos 
Deputados em agosto do ano passado e permitirá 
que as gestantes sejam afastadas do trabalho pre-
sencial, ficando à disposição da empresa para exer-
cer as atividades em casa, por meio do teletrabalho, 
trabalho remoto ou outra forma de trabalho à 
distância.

Como a Lei entrou em vigor quinta-feira (13), as 
bancárias gestantes têm de ser afastadas imediata-
mente do trabalho presencial. 

SAÚDE

ECONOMIA

LEI GARANTE IMEDIATO AFASTAMENTO DE 

GESTANTES DO TRABALHO PRESENCIAL 

DURANTE A PANDEMIA

A morte de pessoas com 60 anos ou mais retirou 
R$ 3,8 bilhões de circulação da Economia. Até 
abril, foram 301 mil vítimas da covid-19 constata-
das dentro dessa faixa etária.

A estimativa é do Valor Econômico e foi ava-
lizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada). O levantamento usou mortes listadas na 
CRC (Central de Informações do Registro Civil), e 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística de 2019.

À época, a faixa etária dos que tem 60 anos ou 
mais tinha rendimento total médio de R$ 2.249 
–equivalente a 1,3% do rendimento total da popula-
ção em todo o ano de 2019, ou R$ 294,4 bilhões. 
Segundo o instituto, em 25,4 milhões de domicílios 

no país vivem idosos, dos quais 15,4 milhões, mais 
de 50% da renda vêm do idoso.

“Em muitos casos, quando o idoso morre, a fa-
mília entra na pobreza”, declara ao jornal a econo-
mista do Ipea Ana Amélia Camarano, especializada 
na 3ª idade. “No Brasil, ainda se entende a Previ-
dência Social como gasto e não como elemento 
estrutural do Estado de bem-estar social”, afirma.

Segundo Ana Amélia, quando morre um idoso 
do qual uma família depende, o impacto médio é de 
uma redução de 48,4% na renda per capita dos 
familiares remanescentes, que cai de R$ 1.475,6 
para R$ 760,4. Quando comparado com a morte de 
um adulto, por morte ou desemprego, a queda é 
menor, de 43,7% para os remanescentes da mesma 
família.

MORTE DE IDOSOS POR COVID RETIRA 

R$ 3,8 BILHÕES DA ECONOMIA



BANCOS PÚBLICOS

Sindicatos dos bancários de todo o país, assim 
como associações e federações de trabalhadores da 
categoria estão em campanha em defesa dos bancos 
públicos e contra os ataques promovidos pelo go-
verno Bolsonaro, que prejudicam a atuação de 
fomento do desenvolvimento da economia e o aten-
dimento à população.

“Pelo menos desde 2016, os ataques são inces-
santes. Fecham agências, reduzem o quadro de pes-
soal e exigem a devolução de recursos ao Tesouro 
Nacional, o que afeta a capacidade destes bancos 
concederem crédito ao setor produtivo, principal-
mente aos pequenos empresários e agricultores, 
mas também para a educação, moradia, esportes, 
cultura…”, disse a coordenadora do Grupo de Tra-
balho em Defesa dos Bancos Públicos da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT), Fernanda Lopes.

Em Belo Horizonte e Contagem (MG), por 
exemplo, outdoors instalados em grandes vias pú-
blicas alertam a população sobre a importância da 

Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. As 
peças destacam o papel fundamental destes bancos 
no desenvolvimento do país.

“A mobilização em defesa da Caixa, do Banco 
do Brasil, do BNDES, do Banco do Nordeste, do 
Banco da Amazônia e dos demais bancos públicos 
estaduais e regionais é uma prioridade do movi-
mento sindical bancário. Mas, a população sabe o 
quanto estes bancos são importantes para a geração 
de emprego, produção de alimentos, construção de 
moradias e para tantas outras políticas do governo. 
Por isso, todas as pesquisas mostram que os brasi-
leiros são contra a privatização”, ressaltou a co-
ordenadora da Comissão Executiva dos Emprega-
dos (CEE) da Caixa, Fabiana Uehara Proscholdt, 
que também é secretária de Cultura da Contraf-
CUT.

Nas redes
“Mais do que mostrar a importância destes ban-

cos, nossa ação visa convocar a população a se ma-
nifestar nas redes sociais contra a privatização e os 
ataques promovidos pelo governo. Quem é contra 
deve deixar isso bem claro para o governo, para os 
parlamentares, prefeitos e associações comerciais, 
industriais e agropecuárias”, disse Fabiana.

A Contraf-CUT e os sindicatos da categoria ini-
ciam, a partir da próxima semana, uma ação nas re-
des sociais para ressaltar a importância dos bancos 
públicos e convocar toda a população a mostrar sua 
contrariedade aos ataques contra os bancos e sua 
privatização.

DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS SE 

ESPALHA PELO PAÍS
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CAIXA

Em reunião online da mesa de negociação 
permanente realizada com a direção da CAIXA, na 
terça-feira, 11 de maio, o banco público não atendeu 
nenhuma das reivindicações encaminhadas pela 
Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da 
Caixa. “A mesa é uma conquista histórica dos traba-
lhadores da CAIXA e é muito importante para cons-
truir alterativas para melhorar as condições de tra-
balho para os nossos colegas. Porém, hoje não con-
seguimos ter nenhum dos anseios da categoria aten-
didos”, lamentou Fabiana Uehara Proscholdt, co-
ordenadora da CEE/Caixa.

PLR Social – O banco disse que o pagamento da 
PLR foi em “reconhecimento a toda dedicação dos 
empregados em 2020” e alegou que o ACT teria si-
do integralmente cumprido e sustenta que extrapo-
lou o que estava previsto na resolução 10/1995 da 
CCE. A Comissão dos empregados argumentou 
que, ao contrário do que foi dito pela CAIXA, não 
houve o devido reconhecimento e valorização aos 
empregados no pagamento da PLR. A reivindicação 
é que o banco pague a diferença da PLR Social 
respeitando-se a Lei 10.101/2000 e a negociação 
coletiva. O ACT é bastante claro em dizer que a 
CAIXA não se enquadra na limitação de 25% dos 
dividendos definida pela Secretaria de Coordena-
ção e Governança das Empresas Estatais (Sest), mas 
sim na limitação definida no próprio acordo que é de 
15% do lucro líquido ajustado.

Protocolos Covid-19 – A CEE cobrou o cumpri-
mento dos protocolos de prevenção, saúde e segu-
rança contra a Covid-19 e melhoria permanente 
desses protocolos. Os representantes dos emprega-
dos ressaltam que a Caixa não aproveitou os dados 
obtidos com a aplicação da testagem em massa feita 
nos empregados em outubro para aprimorar os pro-
tocolos de prevenção, ressaltando que o vigente, de 
julho de 2020, está defasado. Os representantes dos 
empregados trazem relatos de inobservância dos 
protocolos de prevenção, que não têm sido aplica-
dos, muitas vezes, com a justificativa de que é ne-
cessário bater a meta nas unidades. Houve cobrança 
do retorno do rodízio nas agências, melhoria dos 
sistemas, manutenção do home office, foco no aten-

dimento e não nas metas, higienização adequada e 
pagamento das horas extras, que tem aumentado a 
sobrecarga de trabalho quando é realizada a com-
pensação. Foi cobrado que a direção da CAIXA ne-
gocie junto ao Governo Federal a priorização dos 
empregados no Plano Nacional de Imunização 
(PNI).

Vacinação H1N1 – A CAIXA informou que a 
campanha de vacinação contra a gripe está em pro-
cesso de licitação. O empregado que quiser anteci-
par a vacina em clínicas e laboratórios pode solici-
tar reembolso até 30 de julho. Para isso, a vacinação 
deve ser ministrada entre 1 de março a 30 de junho 
deste ano. O valor do reembolso será feito pela con-
ta salário e é limitado a R$ 95,00 ou ao valor pago, o 
que for de menor valor.

Os representantes dos trabalhadores questiona-
ram a exclusão dos aposentados da campanha. A 
CAIXA justificou que a vacina é destinada aos em-
pregados da ativa como medida de prevenção rela-
cionada à saúde e segurança do trabalho.

Teletrabalho – Questionada sobre a minuta da 
proposta de teletrabalho, a representação da direção 
da Caixa disse que ainda não há uma data para apre-
sentação, pois estaria “em tratativas internas”.

Contratações – A representação dos empre-
gados reiterou a preocupação com as contratações, 
e os desdobramentos da Ação Civil Pública, res-
saltando a necessidade da CAIXA de contratar mais 
empregados.

CPA-20 – Foi ressaltada a demanda recebida pe-
los GGRs de ampliação do prazo para obtenção do 
CPA-20, que é uma exigência nova para a função, e 
a data limite seria até 01/07. A CAIXA pediu que 
fosse encaminhado ofício para tratativas.

CAIXA NÃO ATENDE NENHUMA 

DAS REIVINDICAÇÕES DOS EMPREGADOS
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