
Ano MMXXII - Nº 01 - Governador Valadares-MG - Janeiro de 2022

BANCOS SEGUEM FECHANDO 
POSTOS DE TRABALHO

As demissões no setor bancário atingem números alarmantes. Em 12 meses encerrados em setembro foram 
fechados 6.763 postos de trabalho. No total, foram 44.003 demissões. A imensa maioria (45,7%), sem 
justa causa. Outro dado mostra o lado perverso das empresas. Na pandemia de março de 2020 a setembro 
de 2021, 55 mil bancários foram desligados, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). Somente o Bradesco foi responsável por mais de 8 mil demissões. Sendo o setor que 
mais lucra no Brasil, (no primeiro semestre colocou nos cofres mais de R$ 67 bilhões), o sistema financeiro 
continua com a onda de desligamentos. Isso é alarmante, porque significa que a categoria está diminuindo, 
embora o número de clientes cresce. Um mecanismo imperdoável adotado pelos bancos, que não contribui 
para o desenvolvimento social e econômico do país e ainda adoece os trabalhadores, extremamente 
sobrecarregados nas agências.
Rotatividade
Além do corte de vagas, a rotatividade continua alta e as empresas lucram com o movimento. Segundo o 
Caged, o salário mensal médio dos admitidos corresponde a 92,9% da remuneração média dos bancários 
desligados. Em setembro, o salário médio do admitido foi de R$ 5.049,00 enquanto os desligados recebiam 
em média R$ 5.437,02. 



2Ano MMXII - Nº 01 - Governador Valadares - MG - Janeiro de 2022

PRESSÃO NO CONGRESSO NACIONAL GARANTE DIREITOS 
Acabar com os direitos dos trabalhadores é 

uma das prioridades da agenda ultraliberal do 
governo Bolsonaro. Em 2021 foram muitas ame-
aças. Como a MP 1.045, chamada de minirrefor-
ma trabalhista. Graças à pressão do movimento 
sindical, o Senado não votou a medida, que ca-
ducou. Mas, os ataques eram muitos, inclusive 
à jornada e horas extras dos bancários. Também 
criavam novas modalidades de contratações e 
mudavam as normas da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Outro PL-1043/19 foi desen-
gavetado. O projeto, que permite que as agên-
cias funcionem aos sábados e domingos, entrou 
na pauta de votação da Comissão algumas vezes, 
mas depois de muita mobilização dos sindicatos 
junto à bancada de oposição no Congresso Nacional foi retirado de pauta e, por enquanto, o descanso 
da categoria está mantido. Outra vitória foi à aprovação do projeto de lei de conversão da MP 1052, 
que colocava em risco o BNB. O item que previa a diminuição da taxa de administração, recurso que os 
bancos públicos possuem por gerenciar os fundos constitucionais, foi retirado do texto.

PDL PREVÊ MANUTENÇÃO 
DO VA E VR

Com o governo Bolsonaro, não dá para descansar nem 
um dia sequer. O decreto 10.854 limita a dedução do 
Imposto de Renda das empresas na concessão dos va-
les alimentação e refeição, estabelecendo que apenas 
os valores pagos até um salário mínimo (R$ 1.100,00) 
poderão ser descontados da base de cálculo do IR das 
empresas que oferecem os benefícios. Tem de cair. O 
PDL 1074/21, do deputado federal Orlando Silva, pode 
impedir o retrocesso. Por isso, os trabalhadores devem 
começar 2022 pressionando para aprovação do pro-
jeto. Para se ter ideia do tamanho do prejuízo para a 
categoria, só de vale refeição cada bancário recebe R$ 
41,92 por dia. O valor chega a R$ 922,24 no mês e R$ 
11.066,88 por ano. Já o vale alimentação é de R$ 726,71 
por mês. Contando com a 13ª cesta, paga em dezembro, 
vai a R$ 9.447,23 em 12 meses. Juntos, os vales alimen-
tação e refeição rendem R$ 20.514,1 por ano para cada 
trabalhador.

AGÊNCIAS DO ITAÚ TERÃO NOVO 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

EM JANEIRO
O Itaú Unibanco 
anunciou que reto-
mará a partir do dia 
4 de janeiro, o horá-
rio de atendimento 
convencional para 
clientes na rede de 
agências físicas, das 
10h às 16h. A deci-

são do banco acompanha o novo posicionamento da 
Federação Nacional de Bancos (FEBRABAN) e o 
movimento do setor bancário em relação ao horário 
de funcionamento de agências, à medida em que a 
vacinação avança e os casos de covid-19 apresentam 
desaceleração gradual no Brasil. Até o dia 3 de janei-
ro, as agências do Itaú continuarão operando em ho-
rário especial: de 10h às 14h, com atendimento pre-
ferencial para aposentados e pensionistas uma hora 
antes do público geral, das 9h às 10h. O Itaú ressalta 
ainda que algumas agências, como as localizadas em 
shopping centers, por exemplo, podem trabalhar com 
horários diferenciados, de acordo com as normas do 
local onde estão situadas
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Levantamento da CNN revela o que o brasileiro já sabe muito 
bem. O Brasil tem o segundo menor valor de salário mínimo 
da América do Sul. A quantia mais baixa está na Venezuela, o 
equivalente a US$ 1,74 atualmente. No Brasil, o valor do salário 
mínimo em dólares é de US$ 213,17 por mês. A lista ainda inclui 
Argentina (US$ 298,03), Chile (de US$ 282,56 a US$ 438,36), 
Paraguai (US$ 330,81) e Bolívia (US$ 313,96). Consideradas 
as nações que fixam o mínimo nacional em termos mensais, o 
maior valor está no Panamá (US$ 625). O salário mínimo é uma 
das formas de proteção social e redução das desigualdades. Mas, 
no Brasil, a finalidade não é plenamente alcançada, principal-
mente porque o governo Bolsonaro acabou com a política de va-
lorização, que estabelecia aumentos reais para os pisos salariais. Para 2022 a previsão é de que o salário mí-
nimo nacional seja de R$ 1.210,44. O valor nem de longe paga todas as despesas de um cidadão brasileiro, 
sobretudo diante do descontrole inflacionário. A cada dia, o trabalhador tem de sobreviver com a elevação 
dos preços dos alimentos, do gás de cozinha e do combustível. O bolso não aguenta.

SALÁRIO MÍNIMO ESTÁ AQUÉM DA NECESSIDADE

BB APRESENTA REESTRUTURAÇÃO DO SETOR PÚBLICO 
E SE RECUSA A NEGOCIAR

Funcionários estão sendo pressionados a decidir sobre mudanças de cidades e alterações nos salários. A Co-
missão de Empresa do Banco do Brasil (CEBB) se reuniu no último dia 22 com o BB para tratar sobre condi-
ções de trabalho, mas banco nega-se a negociar. A reunião ocorreu de modo virtual e foi solicitada pela própria 
comissão. Durante o encontro o Banco apresentou o projeto de reestruturação do chamado Setor Público/
Governo e deixou claro que nada será negociado com os representantes dos funcionários. O posicionamento 
reforça mais uma vez o desrespeito do banco para com os funcionários. Além de apresentar reestruturação 
“relâmpago”, onde funcionários se vêem com um prazo de uma semana para tomar decisões que implicam mu-
dança de cidade, de remuneração, enfim, decisões que abalam profundamente sua vida, enfim rebaixar salários 
e retirar direitos dos trabalhadores, o objetivo do governo desde o início. Entre as mudanças previstas na rees-
truturação estão: redução de vagas de cargos comissionados, entre eles, gerência média, assistente negocial e 
operacional, em várias dependências instaladas no país, incluindo o interior do Estado de São Paulo. Também 
está prevista a criação do Setor Público Digital, que inclui novos cargos de gerência média com remuneração 
menor, atendimento somente digital (sem presencial) e centralizado em algumas capitais.
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CAIXA MANTÉM IMPOSIÇÃO DA GDP PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO
Em reunião a Caixa manteve a imposição do programa de Ges-
tão de Desempenho de Pessoas (GDP) como único critério para 
avaliação, mas apresentou uma nova proposta que amplia o nú-
mero de empregados aptos a receberem o primeiro delta. Na 
proposta anterior, o primeiro delta seria concedido aos empre-
gados enquadrados no “desempenho superior” e “desempenho 
excelente” da GDP (cerca de 62% dos empregados). O segundo 
delta seria concedido apenas para quem obtivesse “desempe-
nho excelente”. Além destes dois enquadramentos, a GDP en-
quadra os empregados com “bom desempenho”, “desempenho 

mediano”, “baixo desempenho” e “desempenho não atende”. Com nossas negociações conseguimos que a 
distribuição do primeiro delta chegasse aos empregados classificados na GDP como ‘baixo desempenho’, 
mas o banco não aceitou utilizar critérios objetivos que não constam no programa. Movimento sindical Es-
tava disposto, inclusive, a discutir a utilização dos critérios objetivos da GDP para distribuição do segundo 
delta, mas queríamos incluir outros pontos que permitissem uma melhor avaliação dos empregados. “Como 
não aceitaram discutir nossa proposta, vamos levar a discussão à Comissão Executiva de Empregados”. Os 
representantes dos empregados queriam incluir parâmetros como frequência, cursos da Universidade Caixa 
e pontos extras para quem tiver o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
VEJA A PROPOSTA DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS:
Distribuição de 1,1 delta por empregado:
* Frequência, valendo 20 pontos;
* Curso da Universidade Caixa, valendo 20 pontos (podendo ser realizado até 28/02/2021);
* Pontuação extra: 5 pontos para quem tiver o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO) válido em 31/12/2020;
* Pontuação extra: Ações de autodesenvolvimento, com 2 pontos por curso registrado no currículo;
(A pontuação extra teria limite de 10 pontos)
O empregado que alcançasse 35 pontos nesta sistemática receberia um delta. O segundo delta seria distri-
buído às maiores notas da unidade, até se esgotar o limitador de 1,1 delta.

     Nome     Banco  Dia       Nome    Banco   Dia
Alson Chaves Correa Brasil 01
Sabrina Davino da Silva Bradesco 02
Clecio Rosa Joana CEF 03
Anderson Fernando S. Martins Brasil 04
Ângela Cristina C. G. Mesquita Brasil 04
Renato Lúcio Moro CEF  05
Matheus Martins Lima Mercantil 05
Bruna Nicole Parreira Silva Itaú 10
Antônia Mayara Costa Oliveira CEF 11
Magda Cotta Martins CEF 11
Éder Garcia dos Santos Brasil 12
Junio Almeida Loyola Itaú 12
Karine Castillo Onofre Pereira CEF 14
Marcelo Pereira Carvalho Brasil 16
Rogério de Souza Campos Brasil 16
Samira Tavares Chimeli Bradesco 16
Nelson Demetrio da S. N. Vital Brasil 16
Bruno Guimarães Rabelo Bradesco 17

Danúbia Silva Figueiredo Lira CEF 17
Eliana Aparecida dos R. Santos CEF 18
Luma Venturim Costa Bradesco 18
Edimilson Araújo Ribeiro CEF  19
Robson Gomes da Silva Brasil 21
Júlio Bruno Silva Brasil 21
Emílio Luiz Anacleto Brasil  21
Enilce Celi da Silva Bradesco 22
Viviani Alvarenga de Paula Brasil  23
Inivaldo Oliveira Toe Brasil 26
Douglas Vinicuis Oliveira de Souza Brasil 27
Max Lennon Soares Magalhães  Brasil 28
Paloma Aparecida Silva das Flores CEF 29
César Luis Mascarenhas Brasil 30
Eduardo Fernandes Quiossa Brasil 30

Feliz
Aniversário!

Aniversariantes de janeiro


