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FOLHA BANCÁRIA
Os bancários terão reajuste de 10,97% nos salários, vales refeição e alimentação e demais 

direitos econômicos estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, com 
ganho de real de 0,5% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado 
entre setembro de 2020 e agosto de 2021, que ficou em 10,42%.

BANCÁRIOS TERÃO REAJUSTE DE 10,97%



O próprio presidente do banco afirmou isso 
em entrevista ao Jornal Valor Econômico. Milton 
Maluhy Filho chegou à presidência em fevereiro 
com a missão de aprofundar a transformação digital 
no Itaú. Sete meses depois, o executivo vê avanços 
na tecnologia, mas diz que o grande desafio é reno-
var a cultura da instituição financeira.

“Em momento alguma ele fala sobre o funcio-
nário, sobre a valorização dos trabalhadores que le-
varam o banco a ser o maior da América Latina”, 
lamenta Jair Alves, coordenador da Comissão de 
Organização de Empresa (COE) do Itaú.

Nos últimos anos, o Itaú tem passado por cons-
tantes mudanças, novos projetos, reestruturações, 
como o programa GERA e o projeto Itaú 2030. Por 
conta disso tudo, o banco deixa claro que está em 
busca de um novo perfil de funcionário.

Na última reunião entre o Comando Nacional 
dos Bancários e os representantes dos sindicatos 
(25/08), o CEO da Área de Pessoas apresentou a to-
dos um “banco do futuro” no qual, segundo ele, não 
há espaço para discriminação, há uma busca cons-
tante pela diversidade e uma profunda mudança de 
cultura. “O que vemos são dois bancos diferentes: 
um que ele nos apresenta e outro vivido pelos traba-
lhadores no dia a dia”, aponta Jair Alves. “Muitas 
denúncias de trabalhadores com mais tempo de ban-
co estão chegando aos sindicatos de todo o país. 

ITAÚ UNIBANCO

. “Não vou promover você porque está velho 
demais.”

. “De espaço aos mais novos, seu tempo de 
banco já deu o que tinha que dar.”

. “Vamos dar prioridade à juventude, seu 
momento de crescimento já passou.”

. “Precisamos de mentes frescas, novas ideias. 
O banco está se reinventando.”

Em diversas reuniões, os dirigentes sindicais 
alertaram a direção do banco sobre a postura inade-
quada dos gestores. E essas novas denúncias serão 
levadas ao banco para que medidas sejam tomadas. 
“Esses desligamentos não são motivados por baixa 
performance, uma vez que são trabalhadores que 
entregam resultados. O problema é que o banco está 
desligando trabalhadores com idade avançada ou 
com muito tempo de casa, e que são tratados como 
objetos descartáveis”, denuncia o coordenador da 
COE do Itaú.

Contraf-CUT cobra providências

. “O Itaú é um banco de gente jovem.”

Eles relatam que são caracterizados como mais ve-
lhos e que estão sofrendo humilhações feitas pelos 
gestores, que também não respeitam a questão de 
gênero. Temos relatos de trabalhadores de departa-
mentos e de agências, que passaram por esses cons-
trangimentos”, relata.

O dirigente conta ainda que grande parte das 
denúncias foram relatadas por trabalhadores desli-
gados que passaram pelo processo de Comissão de 
Conciliação Voluntária (CCV), que incluíram na 
justificativa de seus pedidos, o assédio moral e os 
danos morais que sofreram por conta de constrangi-
mentos, exposições em reuniões e chacotas feitas 
pelos gestores.

Em seus relatos, os bancários denunciam 
algumas das frases usadas pelos gestores. Veja 
abaixo:

. “O que você pretende no banco? É preciso 
pensar no futuro porque seus dias estão contados.”

BANCÁRIOS COM MAIS TEMPO DE CASA 

SOFREM DESCASO E DISCRIMINAÇÃO NO ITAÚ

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br



CAMPANHA SALARIAL

BANCÁRIOS ACUMULAM 21,94% 

DE GANHO REAL DESDE 2004

A força e organização nacional da catego-
ria bancária resultaram em aumentos reais 
(acima da inflação) consecutivos ao longo dos 
anos. Desde 2004, o ganho real acumulado nos 
salários é de 21,94%.

Este ano, como já informamos, os bancá-
rios terão reajuste de 10,97% sobre salários e 
demais verbas, como VA e VR, PLR e outras. É 
mais um capítulo de conquista na história de luta 
da categoria.

"Temos orgulho de fazer parte de uma das 
entidades mais fortes e atuantes da América 
Latina (Contraf - CUT). Representamos mais de 
400 mil bancários em todo o país. Toda essa 
estrutura se mantém com o seu apoio, sua parti-
cipação e luta. Gostaria de agradecer a todos os 

Esse percentual é ainda maior nos pisos 
salariais, onde os bancários acumulam ganho 
real de 43,56%. Isso porque, em muitos anos, os 
pisos tiveram reajuste diferenciado, acima do 
reajuste geral dos salários.

Fortaleça seu sindicato
As conquistas da categoria bancária vêm 

de sua união e mobilização. Isso só é possível 
porque os bancários estão organizados em seus 
sindicatos. Foi essa organização que conquistou 
mesa única de negociação, com bancos públicos 
e privados, e uma CCT que vale em todo o 
Brasil. Participe você também dessa luta e 
sindicalize-se!

bancários. E convidar os que não são sindica-
lizados a participar das atividades da sua cate-
goria”, disse Edmilson Trevizan, presidente do 
sindicato.

NÃO SÓ! FIQUE   FIQUE SÓCIO!
Sindicalize-se!

para quem protege você!
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CONVÊNIO



PRESIDENTE PRUDENTE 
CUT

Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e Região - site - www.bancariosprudente.org.br

 Rua Cassemiro Dias, 379 - Centro - Cep 19010-280 Presidente Prudente SP - 

e-mail -     Fone (18) 2104-1099 -  Presidente: Edmilson Trevizanbancariosprudente@gmail.com BANCÁRIOS

CAIXA

O primeiro ponto superado foi com relação à di-
ferença entre as projeções de custo realizadas pelas 
assessorias atuariais contratadas pelo banco e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT) e Federação Nacio-
nal das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae). 
Há uma diferença de aproximadamente R$ 40 mi-
lhões entre elas. Ficou acertado que será utilizada 

“Realizamos um congresso faz poucos dias, no 
qual os empregados deixaram claro que o modelo 
de custeio do Saúde Caixa precisa considerar o prin-
cípio da solidariedade e não a individualização. Por 
isso, não podemos aceitar que a cobrança seja feita 
levando-se em conta a idade, por exemplo. Tampou-
co serão aceitas alterações que, na prática, apliquem 
a CGPAR 23, mesmo ela tendo sido derrubada no 
Congresso Nacional. Mantemos nossa posição no 
modelo de custeio de 70/30”, informou a coordena-
dora da CEE/Caixa, Fabiana Uehara Proscholdt, 
logo no início da reunião.

Média das projeções

Fabiana se refere à aprovação do PDL 342/2021 
pelo Congresso Nacional, que susta os efeitos da re-
solução 23 da Comissão Interministerial de Gover-
nança Corporativa e de Administração de Participa-
ções Societárias da União (CGPAR). Entre as medi-
das impostas pela CGPAR 23, estava paridade no 
modelo de custeio dos planos de saúde dos empre-
gados das empresas estatais federais.

A reunião de negociação entre a Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE) da Caixa Econômica 
Federal e o banco sobre o plano de assistência à saú-
de dos empregados (Saúde Caixa), ocorrida na 
sexta-feira (10) avançou em aspectos importantes 
para os trabalhadores. Mas, começou com as entida-
des de representação ressaltando as premissas ine-
gociáveis.

Outro ponto colocado pela representação dos 
empregados foi com relação ao calendário de apro-
vação da proposta de custeio do Saúde Caixa. O 
banco impõe um calendário apertado, que não per-
mite a apresentação e debate da proposta pelos 
empregados.

uma média entre as duas projeções.

Comando Nacional

Calendário da proposta

Outro impasse superado com a negociação desta 
sexta-feira foi com relação à paridade do custeio 
(50/50). “Esta era uma imposição que estava sendo 
colocada pela Caixa com base na CGPAR 23. Na 
verdade, já não era obrigatória a utilização da reso-
lução. Mas, agora, ela perdeu por completo seus 
efeitos. Não tem motivo para que a paridade no cus-
teio seja mantida. Reafirmamos que nossa posição é 
pelo modelo 70/30, com a Caixa arcando com 70% 
dos custos e os empregados com 30%”, disse a co-
ordenadora da CEE, lembrando que este é um ponto 
que já havia sido colocado na reunião anterior, mas 
que agora o banco confirmou que não haverá a 
imposição da paridade no custeio.

“Não existe a possibilidade de aprovação de 
qualquer proposta pelos empregados da Caixa so-
bre o plano de assistência à saúde sem que haja aná-
lise cuidadosa e debate sobre cada um dos pontos. É 
preciso estender este calendário em, pelo menos, 
uma semana”, disse Fabiana.

“Houve validação total das premissas utilizadas 
pela comissão”, observou o representante da Fede-
ração dos Bancários do Estado de São Paulo (Fetec-
CUT/SP), Jorge Luiz Furlan.

A Caixa concorda com a ampliação do prazo de 
uma semana, mas disse que precisa analisar a ínte-
gra da proposta para o acerto no calendário. 

O Comando Nacional dos Bancários analisou na  
sexta-feira (10) os pontos colocados na negociação 
entre a CEE e a Caixa a respeito do plano de as-
sistência à saúde dos empregados e validou as pre-
missas das negociações entre as partes realizadas 
até o momento.

Paridade descartada

SAÚDE CAIXA: 

NEGOCIAÇÃO SUPERA DOIS IMPASSES
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