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FOLHA BANCÁRIA
CONFIRA OS NOVOS VALORES APLICADOS NO VR, 

VA, SALÁRIOS E OUTRAS VERBAS DOS BANCÁRIOS



Segundo o RH, a orientação junto aos ges-
tores da área é que não seja feita nenhuma de-
missão durante o processo.

O movimento sindical exigiu do banco o 
número exato dos bancários envolvidos e a pres-
tação de contas da realocação destes trabalha-
dores.

O movimento sindical se posicionou to-
talmente contra a decisão do banco, que acarreta 
demissões, precarização do trabalho e retirada 
de direitos.

“Isso é muito grave e é um desrespeito 
com os trabalhadores que não podem ser penali-
zados com a decisão do banco. Além do quê, 
com a medida os dados de clientes e informa-
ções sigilosas ficarão expostos a uma empresa 
terceirizada”, protesta Sérgio Francisco, 
dirigente sindical membro da Comissão de 
Organização dos Empregados (COE Itaú).

O Itaú comunicou mais uma área a ser ter-
ceirizada, dessa vez o SAC (Serviço de Atendi-
mento ao Cliente), lotado no CA Tatuapé. Os 
270 funcionários da área terão prazo para realo-
cação de 120 dias (até a primeira quinzena de 
janeiro de 2023).

“Já vimos esse filme. Tivemos um pro-
cesso tenso na mesa PF e também no con-
signado. Não queremos que a situação se repita 
com a mesa PJ”, diz Sérgio.

Pool de Qualidade Agências digitais 
Personnalité

Outra área afetada e que deixará de existir 
é o Pool de Qualidade das Agências digitais Per-
sonnalité. A expectativa é que os 130 funcioná-
rios serão atingidos e realocados nas próprias 
agências digitais.

O banco informou também a extinção da 
área mesa PJ (veículos) em face da automação 
bancária. Ao todo 50 trabalhadores serão afeta-
dos. Eles terão um prazo de 60 dias para se 
realocarem. O banco alega existir assessoria 
para realocação, mas os bancários afirmam o 
contrário.

CPA-10

No decorrer desta semana os gestores 
serão orientados para conduzirem conversas 
com todos os trabalhadores.

Lucro do Itaú cada vez maior

Desde junho de 2020 os funcionários da 
rede de agências vêm sendo alertados da 
necessidade da certificação CPA-10 em função 
das atividades realizadas.

Somente no 1º semestre de 2022 o Itaú 
obteve lucro líquido recorrente gerencial de R$ 
15 bilhões, alta de 16,2% em relação ao mesmo 
período de 2021 e de 4,3% em relação ao 
trimestre anterior, quando lucrou R$ 7,679 
bilhões.

Diante dessa exigência foi estipulado um 
prazo de três meses para a certificação, a ser 
combinado com os gestores, e o cadastramento 
no sistema dessa orientação.

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ ANUNCIA TERCEIRIZAÇÃO 

E EXTINÇÃO DE ÁREAS
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CAIXA

Mesmo após as denúncias de assédio sexual e 
moral na Caixa Econômica Federal, a página ainda 
não foi virada no banco público. A gestão assediado-
ra continua, em especial na Caixa Cartões. De acor-
do com as denúncias enviadas aos sindicatos e fede-
rações do estado de São Paulo e à Federação Nacio-
nal das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae), a pressão e o assédio continuam 
para que os empregados atinjam metas inalcan-
çáveis.

Segundo as denúncias, os empregados vêm 
sendo obrigados a empurrar produtos que muitas ve-
zes não têm qualquer utilidade para os clientes e ser-
vem apenas para entregar as metas cada vez mais 
absurdas.

Em desrespeito ao normativo e leis vigentes, a 
venda exacerbada de cartões está sendo feita tanto 
para Pessoas Físicas (PF) quanto para Pessoas Jurí-
dicas (PJ) com os chamados cartões Coorporati-
vos/Sócios PJ. Estão sendo empurrados para os 
clientes até mesmo seguro de crédito em operações 
garantidas como antecipação de FGTS, os chama-
dos ‘Seguro Prestamista’.

“A ‘Farra dos cartões’ tomou um volume tão 
grande, que para se ter uma ideia, a empresa recebe 
200 cartões e basta ativar um cartão para automati-
camente todos emitidos pontuarem na meta. Este 
desrespeito traz prejuízos para os empregados, para 
os clientes, para o banco público e para o país. Esta 

“Os últimos anos têm sido muito duros para os 
empregados da Caixa. Infelizmente a gestão de ter-
ror criou raízes que vão precisar de atuação mais 
incisiva das pessoas responsáveis pela condução da 
empresa para serem sanadas”, disse o dirigente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT), Rafael de Castro.

Vendas a qualquer custo

não é a Caixa que queremos”, explicou o dirigente.
Segundo o presidente da Fenae, Sergio 

Takemoto, a Caixa é essencial como instrumento 
central pra gestão e pagamento de políticas públicas 
e de fomento à crédito para aqueles que tanto preci-
sam, que são excluídos do sistema financeiro tradi-
cional. “É inaceitável essa gestão do medo no banco 
público, que virou uma prática corriqueira no atual 
governo. É triste saber que milhões de brasileiras e 
brasileiros que precisam dos serviços da Caixa es-
tão sendo alijados de atendimentos fundamentais, 
em troca da imposição da venda casada de produ-
tos”, criticou Takemoto.

ASSÉDIO MORAL NA CAIXA É MANTIDO

 COM ‘FARRA DOS CARTÕES’

HUMOR

- Ele sempre grita assim com a senhora? Ela 
responde:

- Seus documentos, por favor. O senhor esta-
va a 130km/h e a velocidade maxima nesta 
estrada é 100. 

- Mas eu estava com ele. Eu só tirei para pe-
gar os documentos! 

 - CALA ESSA BOCA! O guarda se inclina e 
pergunta à senhora: 

 - Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter 
pifado na estrada... A sogra insiste: 

- Ah, Chico, que mentira! Você vem falando 
há semanas que precisa consertar a lanterna! O 
sujeito está fulo e faz sinal à sogra para ficar 
quieta.

- E sua lanterna direita não está funcionan-
do...

 - E o senhor está sem o cinto de segurança. 

O guarda manda o sujeito parar o carro. 

- Ah, Chico, que é isso! Você estava a 130 ou 
mais! O sujeito olha para a sogra com o rosto 
fervendo. 

 - Não, seu guarda. Só quando ele bebe.

- Não, seu guarda, eu estava a 100, com cer-
teza. A sogra dele corrige: 

- Ah, Chico, deixa disso! Você nunca usa o 
cinto! O sujeito não se contém e grita para a 
sogra:

A SOGRA
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SANTANDER

Os representantes dos bancários e do Santander 
concluíram a negociação para a renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho específico dos trabalhado-
res do banco – aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria bancária –, no âmbito da 
Campanha Nacional dos Bancários 2022.

O movimento sindical permanecerá e fortale-
cerá a luta na defesa da Cabesp e do Banesprev.

“O acordo apresenta cláusulas sociais e econô-
micas importantes para os funcionários. A principal 
vitória deste ano foi retirar a proposta de não com-
pensação dos programas próprios na PLR que, na 
prática, resultaria em um valor menor pago a título 
de participação nos lucros. Por outro lado há pontos 
muitos importantes que não foram atendidos pelo 

Ponto negativo

Pontos positivos

O banco se manteve irredutível e não aceitou a 
renovação dos termos de compromisso do 
Banesprev e da Cabesp, o que sinaliza uma postura 
de indisposição ao diálogo.

Estão mantidas as faixas de renda do PPRS – o 
banco queria subir de 13% para 16%; de 13% a 23% 
para 16% a 26%; e acima de 23% para 26%.

- Validade do acordo 1º de setembro de 2022 a 31 
de agosto de 2024;

Para 2024, será pago o valor reajustado pelo 
INPC do período, mais 0,5%;

- Termo de relações laborais para prevenir e coi-
bir o assédio moral e sexual;

- PPRS reajustado em 2022 em 8% que será pago 
em Fevereiro de 2023 em parcela única no valor de 
R$ 3.355,73;

- Manutenção do pagamento de PLR e Programa 
Próprio Sem compensação de um pelo outro, como 
pretendia o banco;

- Reajuste do valor das bolsas de graduação e pós 
graduação pelo INPC em 2023 e 2024;

- Extensão do período de amamentação de nove 
para 12 meses, podendo ser usufruído pelo pai ou 
pela mãe;

- Inclusão de uma cláusula de repúdio à violên-
cia contra a mulher onde o banco se compromete em 
apoiar as bancárias vítimas de violência;

- Assembleia eletrônica prevista para 22 de 
setembro;

Ainda falta concluir a redação final do aditivo, e 
realização da assembleia para validação dos bancá-
rios;

- Assinatura do acordo prevista para 27 de 
setembro, na matriz do Santander, em São Paulo;

banco, como por exemplo sobre a terceirização e 
sobre os compromissos de diálogo relacionados ao 
Banesprev e a Cabesp. Daremos continuidade a 
estas lutas e reivindicações frente ao banco. Para 
isto é fundamental a participação dos trabalha-
dores.” Lucimara Malaquias, coordenadora da 
Comissão de Organização dos Empregados (COE) 
do Santander

- Pagamento da variável e PLR e bolsa adicional 
de alimentação confirmados para 30 de setembro.

Fique atento ao calendário

CONCLUÍDA A NEGOCIAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO 

DO ACORDO ADITIVO DO SANTANDER

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancá-
rios e Financiários de Presidente Prudente e Região, inscri-
to no CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/0001-90, Registro 
sindical nº 162139/60 por seu presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados bancários, associados ou 
não, que prestam serviços no Banco Santander S/A, na 
base territorial deste sindicato, para participarem da 
assembleia extraordinária específica que se realizará de 
forma presencial em primeira chamada as 18h e em segun-
da chamada as 18h30m do dia 22 de setembro de 2022, 
onde estarão disponíveis todas as informações necessárias 
para a deliberação acerca da aprovação dos seguintes ins-
trumentos coletivos:

Presidente Prudente SP, 19 de setembro de 2022.

Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
ESPECÍFICA

EDMILSON TREVIZA
__________________________

 Acordo Coletivo de Trabalho; Acordo Coletivo de Traba-
lho para estabelecer o programa próprio intitulado Progra-
ma de Participação nos Resultados Santander (PPRS) que, 
inclusive, trata da autorização do desconto a ser efetuado 
em função da negociação coletiva realizada e Termo de 
Relações Laborais, todos com vigência de dois anos, a 
serem celebrados com o Banco Santander (Brasil) S/A.

EDITAL
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