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FOLHA BANCÁRIA

O vale-refeição é um direito previsto na 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria 
bancária desde 1990. Já o vale-alimentação foi 
incluído em 1994, e a 13ª cesta em 2007. Con-

No momento em que a inflação está des-
controlada e corrói o poder de compra dos traba-
lhadores, a equipe econômica do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) incluiu na proposta de 
reforma tributária (PL 2337/21) um item que 
pode acabar com os vales alimentação e refeição 
de 22,4 milhões de empregados e empregadas. A 
ideia é extinguir os subsídios fiscais que 282 mil 
empresas recebem para manter os vales, de 
acordo com os números do Ministério da 
Economia.

Se a proposta for aprovada, a categoria 
bancária, que tem VA e VR previstos na Con-
venção Coletiva de Trabalho, enfrentará proble-
mas, porque sua vigência é até 31 de agosto de 
2022.

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br

REFORMA TRIBUTÁRIA PODE 

ACABAR COM VALE-REFEIÇÃO

 E VALE-ALIMENTAÇÃO

Deputados e senadores devem ser 
pressionados

A proposta de acabar com os incentivos 
fiscais partiu do governo federal, que incen-
tivou o relator da reforma tributária, deputado 
Celso Sabino (PSDB-PA), a incluir o texto no 
projeto original, prevendo o fim dos incentivos 
fiscais do Programa de Alimentação do 
Trabalhador a partir de 31 de dezembro de 2021.

O Brasil tem um dos sistemas tributários 
mais injustos do mundo. A maior parte da ar-
recadação tributária incide sobre o consumo de 
bens e serviços, nos quais os mais pobres con-
somem quase todo seu salário. Enquanto isso, 
os rendimentos sobre aplicações financeiras, 
dividendos, capital, propriedade e herança, ou 
são isentos ou recolhem percentuais de impos-
tos baixos e pouco progressivos em comparação 
a outros países. Assim, os mais pobres pagam 
proporcionalmente muito mais imposto que os 
milionários e bilionários.

tudo, o reajuste anual de seus valores é resultado 
das negociações e da mobilização dos trabalha-
dores de bancos públicos e privados nas Campa-
nhas Nacionais Unificadas. Importante frisar 
que a reforma trabalhista aprovada em 2017 
acabou com a ultratividade, princípio que 
garantia a validade dos direitos clausulados na 
convenção coletiva até sua renovação, mesmo 
após a data-base.



A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Bradesco se reuniu com a direção do ban-
co, na quarta-feira (14), para cobrar esclarecimen-
tos sobre denúncias que os sindicatos dos bancários 
de todo o Brasil têm recebido de investigações em 
movimentações financeiras dos funcionários.

O Bradesco explicou que são duas situações 
diferentes. As normas do banco proíbem que o fun-
cionário pague um boleto próprio, com a conta de 
um terceiro, mesmo que seja parente, sem o docu-
mento de autorização assinado pelo terceiro para o 
funcionário movimentar sua conta.

BRADESCO

SANTANDER

COE BRADESCO COBRA ESCLARECIMENTOS 

SOBRE DENÚNCIAS DE FUNCIONÁRIOS

SANTANDER, QUEREMOS 

NEGOCIAR O TELETRABALHO!

“Nós precisamos ficar de olho neste tipo de 
monitoramento do CPF dos funcionários. Isso não 
pode ultrapassar os limites. A própria LGPD 
protege os dados de todo brasileiro. Temos que 
tomar cuidado com qualquer tipo de invasão de pri-
vacidade”, afirmou Magaly Fagundes, coordena-
dora da COE Bradesco.

Na reunião, também foi abordado o código de 
ética para os funcionários operarem na bolsa. O 
banco reforçou que o Day Trade é proibido e pode 
ser punido com demissão. “Apesar de termos rece-
bido denuncias de bancários que foram pressiona-
dos por seus gestores de concentrar seus investi-
mentos na Ágora, o banco negou essa orientação. 
Caso alguém passe por esta situação, procure o seu 
sindicato”, orientou Erica de Oliveira, integrante da 
COE Bradesco.

A segunda situação é sobre o pedido de esclare-
cimento quando um boleto no nome do funcionário 
é pago por um terceiro. Neste caso, o banco admitiu 
que a comunicação dos gestores na hora de pedir o 
esclarecimento pode estar sendo feito de forma 
equivocada. Por isso, o Bradesco assumiu o com-
promisso de reorientar os gestores na explicação.

O movimento sindical, enviou na quarta-feira 
21 uma carta à área de Relações Sindicais do 
Santander reivindicando a abertura de negociações 
sobre teletrabalho.

“O Banco Santander implementou o teletraba-
lho há pelo menos um ano, através de Acordo Indi-
vidual com os trabalhadores. Tal acordo resultou em 
prejuízos aos trabalhadores, como por exemplo, a 
ausência da marcação de ponto eletrônico, o que 
tem gerado acúmulo de horas a compensar. Tal fato 
representa insegurança jurídica para o Santander e 
perda de direito para os trabalhadores, que precisam 
controlar individualmente sua jornada”, justificam 
as entidades na carta.

“A exemplo do que vem ocorrendo com outros 
bancos, reivindicamos abertura de negociação cole-
tiva sobre este tema, a fim de celebrarmos um acor-
do que garanta os direitos dos trabalhadores e maior 
segurança jurídica para o Santander”, acrescentam, 
no texto.

Assinam a carta a Contraf-CUT, a Fetec-
CUT/SP, a Feeb-SP-MS, a Feeb BA-SE e a Afubesp.



ECONOMIA

Juntos para cuidar do 
melhor de você: a sua saúde.

Oeste Saúd
e Sindicato dos
Bancários

Plano Premium com preço ainda melhor para os 
colaboradores do Sindicato dos Bancários 

DE DESCONTO
NAS 3 PRIMEIRAS 
MENSALIDADES

50%

A medida afetará fundos de pensão como Previ, 
Economus, Funcef, Banesprev, SantanderPrevi e 
outras entidades de previdência, gerando reação do 
setor.

A proposta de reforma tributária do governo 
Bolsonaro pode comprometer a isenção de Imposto 
de Renda das entidades de previdência fechada e 
aberta. De acordo com o artigo 43 do projeto (PL 
2337/21), os rendimentos de aplicações de renda 
fixa e variável, auferidos por qualquer beneficiário, 
inclusive por pessoa jurídica isenta, ficarão sujeitos 
à incidência do Imposto de Renda.

“É uma medida que vai contra o estímulo à for-
mação de fundos previdenciários, que são impor-
tantes para trabalhadores de empresas públicas, 
privadas e do setor público que contam com Entida-
des Fechadas de Previdência Complementar, as 
quais não têm objetivo de lucro, têm objetivo de 
preparar a aposentadoria de milhões de trabalhado-
res e de suas famílias”, afirma Ernesto Izumi, con-
selheiro deliberativo da Previ.

“É um absurdo que, mais uma vez, o governo fe-
deral aja no sentido de atrapalhar a economia do 
país e o seu crescimento. Ao excluir da proposta a 
isenção para os fundos de pensão da taxação sobre 
dividendos e juros sobre capital próprio, ele tira dos 
fundos de pensão a possibilidade de ter, nessa cate-
goria econômica, um grande investimento”, diz 
Marcel Barros, vice-presidente da Anapar (Associ-
ação Nacional dos Participantes de Previdência 
Complementar).

REFORMA TRIBUTÁRIA VAI 

COMPROMETER PLANOS DE 

PREVIDÊNCIA FECHADOS E ABERTOS

Para Valter San Martin Ribeiro, dirigente sindi-
cal e diretor da Anapar/Regional SP, a reforma tri-
butária que está sendo apresentada não contempla 
os interesses dos trabalhadores. “Nós gostaríamos 
de ver os ricos pagando impostos. Nós gosta-
ríamos de ver os mais pobres sendo isentos, uma 
vez que é secular esta situação existente no país: 
os mais pobres carregando a carga tributária, 
porque os mais ricos deixam de pagar. É por isto 
que ocorre a concentração de renda, dentre outros 
motivos.”

“Nós temos de brigar para manter essa isenção 
tributária, porque ela é um incentivo para a poupan-
ça de longo prazo e acontece no mundo inteiro. E o 
Brasil, mais uma vez, vai na contramão da história, 
infelizmente”, afirma Marcel Barros, vice-presi-
dente da Anapar.

Barros enfatiza que, ao investir nas empresas, os 
fundos de previdência fomentam a economia do 
país. “O país precisa de economia e poupança de 
longo prazo, pensamento de longo prazo, e são 
justamente os fundos de pensão fechados que cum-
prem esse papel. É lamentável que o governo fede-
ral apresente uma proposta que volte a taxar a renta-
bilidade dos fundos de pensão, prejudicando a 
poupança de milhões de trabalhadores que fazem o 
sacrifício durante sua vida laboral para ter um futu-
ro um pouco melhor.” 

- Claro, mamãe.

- Joãozinho, preciso regar as plantas lá no 
quintal. Preste atenção quando ferver o leite, 
hein?

O leite ferveu e o chão da cozinha ficou todo 
molhado. Quando a mãe voltou, não acreditou 
no que viu.

- E eu prestei. 
Eram exatamente 10:35.

- Mas, Joãozinho, eu te pedi para prestar aten-
ção quando fervesse o leite.

LEITE FERVENDO

HUMOR
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CAIXA

O chamado “Apontamento de Condutas” é a 
mais nova ferramenta da gestão de terror imple-
mentada na Caixa sob a direção de Pedro 
Guimarães. Os sindicatos têm recebido denúncias 
dos empregados de que esse instrumento vem sendo 
aplicado para o descomissionamento sem direito à 
incorporação, em decorrência de “falhas comporta-
mentais” ou “baixo desempenho” previstos no nor-
mativo CR 444, que trata do chamado Programa de 
Incentivo às Práticas de Vendas Qualificadas 
(PQV).

“O prejuízo ao empregado é enorme. O desco-
missionamento por justo motivo não dá direito à 
incorporação de função, que foi mantida graças à 
ação judicial das entidades”, destaca o dirigente da 
Apcef/SP André Sardão. Ele explica que o “Aponta-
mento de Condutas”, previsto no método chamado 
PQV, não retira função por produção – o que tam-
bém vem ocorrendo no banco –, mas sim por 
“absurdos como mau humor, reclamação de cliente 
ou apontar o dedo.”

“Desde o início, era evidente que a aplicação do 

Quando a gestão Pedro Guimarães publicou o 
PQV, o Sindicato e a Apcef/SP alertaram para os 
riscos de sua aplicação, conforme avaliação da 
assessoria jurídica da Apcef/SP, e os representantes 
dos empregados na mesa de negociação reivindi-
caram sua revogação.

Conforme as denúncias recebidas, está sendo 
determinada a aplicação do chamado “apontamento 
de condutas”, que substituiu o MO de descomis-
sionamento por justo motivo, e não está sendo ofe-
recido aos empregados a oportunidade de apresen-
tar esclarecimentos ou defesa.

As entidades continuam cobrando da Caixa a 
suspensão do normativo CR444. E os dirigentes 
sindicais orientam os bancários a continuarem 
denunciando a prática.

instrumento poderia ocorrer de forma persecutória 
e arbitrária, e por isso reivindicamos sua suspensão. 
Os relatos que estamos recebendo confirmam esta 
previsão, já que os empregados estão sofrendo 
apontamentos sem ter a possibilidade de apresentar 
defesa”, explicou o diretor-presidente da Apcef/SP, 
Leonardo Quadros. “As condutas indicadas como 
‘falhas comportamentais’ são absurdas e o seu 
julgamento, completamente subjetivo. Como é pos-
sível que o empregado se mantenha de bom humor 
o tempo todo? Ou que nunca haja reclamações de 
clientes, uma vez que as causas dessas reclamações 
são justamente o sucateamento imposto pela 
própria empresa?”, questiona Leonardo Quadros.

“APONTAMENTO DE CONDUTAS” POR PQV

 É NOVO TERROR DOS EMPREGADOS NA 

GESTÃO PEDRO GUIMARÃES

www.https://seepublicoeparatodos.com

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) laçou, na 
sexta-feira (16), o site Se é público, é para todos 
para aglutinar, em um mesmo lugar, textos, vídeos e 
materiais que se contrapõem aos ataques e 
tentativas de privatização e mostram a importância 
dos bancos públicos para o desenvolvimento 
econômico e social do país. A iniciativa faz parte da 
campanha realizada por entidades sindicais e 
associativas da categoria bancária de todo o país 
em defesa dos bancos públicos.

Contraf-CUT lança site em 

defesa dos bancos públicos
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