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BANCÁRIOS  DEVEM SE  PREPARAR 
PARA OS  DESAFIOS  DA  CAMPANHA 

SALARIAL DE STE  ANO

A inflação continua subindo e dificultando ainda mais as negociações coletivas. Como resultado, 
os acordos salariais têm mantido a tendência de ficar abaixo da inflação em 2022. De acordo com 
o Dieese, de 119 reajustes com data-base em fevereiro, 60,5% ficaram abaixo da variação acumu-
lada do INPC-IBGE, outros 15,1% tiveram índice equivalente ao da inflação e 24,4% conseguiram 
aumento real. Já a variação real (média dos reajustes após descontada a inflação) segue negativa. 
Em fevereiro, ficou em (-0,98%). O Dieese aponta um “agravamento do quadro” após ligeira me-
lhora em janeiro. O reajuste necessário para acordos com data-base em março subiu para 10,80%, 
ante 10,60% no mês anterior e 10,16% no primeiro mês de 2022. “A situação tende a piorar nos 
próximos meses, em função do impacto da guerra na Ucrânia sobre o preço dos combustíveis e da 
alimentação”, alerta o instituto. Com data base em 1º de setembro, os bancários devem se preparar 
para os desafios da campanha nacional 2022, que sofrerá com os impactos da inflação alta e tam-
bém da disputa política gerada pelas eleições 2022, uma vez que os bancos públicos participam 
da mesa unificada de negociação. A inflação não deveria ser problema para a categoria, já que os 
bancos continuam lucrando alto em qualquer circunstância e são os principais beneficiados pelo 
aumento das taxas de juros, prática adotada pelo Banco Central para tentar conter os preços. No 
entanto, os trabalhadores sabem que os banqueiros vão tentar usar esta desculpa para não con-
ceder um reajuste justo, como aconteceu em outros momentos. A única forma de garantir um acor-
do acima da inflação é fazer uma grande mobilização, com participação massiva dos bancários.
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REUNIÃO COE ITAÚ/CONTEC 
TRATA PROGRAMA RECOMECE

A COE Itaú/CONTEC, esteve reunida no dia 04 de abril, 
com representantes do Banco Itaú/Unibanco. A reunião 
tratou do novo programa lançado pelo banco, batizado de 
“Recomece”. A médica ocupacional da instituição, Dra 
Elaine Petervella, apresentou o programa que substitui o 
“Readaptação”. O novo programa estabelece meios para 
retorno gradual de colaboradores ao trabalho presencial, 
após afastamento igual ou superior à 180 dias.  As ativi-
dades serão pré-definidas de acordo com o cargo do traba-
lhador. Mas, está prevista redução de jornada nos 15 pri-
meiros dias de retorno, para adaptação. Durante o período 
de retorno ao trabalho, o funcionário contará com cursos, 
ajustes de metas e será acompanhado por assistente social 
e psicólogo. Esta é a segunda etapa do programa que conta, 
ao todo, com três etapas: Exame de retorno ao trabalho; 
Participação no Programa Recomece e pós-Programa Re-
comece quando o funcionário volta às atividades de forma 
plena. O material de apoio para os funcionários está hospe-
dado na plataforma interna dos trabalhadores – IUConecta.

SINDICATO COBRA SANTANDER 
SOBRE O HORÁRIO NAS AGÊNCIAS 

O movimento sindical cobrou do Santander que o 
horário de atendimento das agências volte a ser das 
10h às 16h, ou das 10h às 15h nos municípios que 
possuem legislação local com esta determinação. O 
banco disse que o assunto está sendo discutido in-
ternamente e afirmou que vai dar resposta até o fim 
desta semana. O Santander é o único banco que con-
tinua com horário preferencial das 9h às 10h, adotado 
para idosos e pessoas do grupo de risco para o coro-
navírus no início da pandemia, e estende o tempo de 
atendimento até as 16h, inclusive nas cidades onde o 
horário se encerra às 15h. A realidade é que o banco 
usa a pandemia do coronavírus como desculpa para 
aumentar a demanda de trabalho e gerar sobrecarga 
para os bancários, que já estão atolados. Não tem 
condição.

Assim como todos os brasileiros, os bancários também foram 
atingidos pelos reflexos da reforma trabalhista. A categoria enco-
lheu e, pela primeira vez na história, passou a representar menos 
da metade do emprego formal no ramo financeiro – 47% da força 
de trabalho. Para se ter idéia, em 1994 os bancários eram 80% 
da força de trabalho do setor. Em 2012 representavam 59%. Em 
números, 454,6 mil profissionais atuavam nos bancos em 2012. A 
renda média mensal chegava a R$ 8,35 mil e 76% tinham ensino 

superior. O cenário mudou radicalmente a partir de 2016, com o golpe jurídico-midiático parlamentar. De 
lá para cá, 63 mil postos de trabalho foram fechados. O número de agências físicas também despencou 
processo que acelerou em 2019. Naquele ano, o país tinha de 22,9 mil unidades bancárias. Em 2021 eram 
17,8 mil. Todos os estados e mais o Distrito Federal tiveram redução de, no mínimo, 10% de agências, 
aponta pesquisa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
TELETRABALHO
Além de todos os problemas por conta da pandemia, os bancários também passaram enfrentar dificulda-
de com o teletrabalho. Falta de estrutura adequada e equipamentos, aumento descontrolado da jornada, 
aumento de custos e ausência de auxílio financeiro são alguns exemplos. Apesar disso, pesquisa do mo-
vimento sindical apontou que 80% afirmaram preferir trabalhar de casa, total ou parcial.

C AT E G O R I A  B A N C Á R I A 
E N C O L H E  C O M  R E F O R M A  T R A B A L H I S TA
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MOVIMENTO SINDICAL CONQUISTA UM DELTA PARA TODOS OS EMPREGADOS
A discussão dos critérios para a promoção por mérito de 
2021 finalmente chegou ao fim. Após a direção do ban-
co postergar os debates, iniciando as discussões apenas em 
dezembro, enquanto os representantes dos empregados co-
bravam seu início já em abril. A proposta inicial da direção 
previa que apenas os empregados que estivessem nos qua-
drantes “Excelente”, “Superior” e “Eficaz” seriam contem-
plados com o delta. Em contraposição, os representantes 

dos empregados defendiam a distribuição de um delta a todos, já que não havia mais tempo hábil para 
se cumprir qualquer critério que fosse definido, pelo atraso causado pela direção da Caixa para o início 
das discussões. Após muitos debates, a direção do banco mudou sua proposta para a mesma formulação 
aplicada no ano passado: os empregados que não tivessem os impedimentos previstos pelo MN RH 176. 
A proposta da direção do banco, porém, impactaria milhares de empregados que participaram da greve 
realizada em 27 de abril de 2021 (em defesa do Saúde Caixa, em defesa da vida, contra o pagamento in-
correto da PLR e contra o desmonte do banco), excluindo estes colegas do processo e prejudicando suas 
remunerações. Os representantes dos empregados foram contrários, mas a direção da empresa manteve-se 
intransigente. As entidades, então, repudiaram a postura da direção, fizeram protestos, e apresentaram 
denúncia ao MPT, que marcaria mediação sobre o tema. Com o recuo da Caixa, o delta será distribuído 
inclusive aos colegas que realizaram a greve. O delta é extremamente significativo para o empregado, 
pois representa, em média, 2,34% de aumento em nosso salário-padrão.

CRITÉRIOS PARA O DELTA
Os empregados que não tiverem impedimentos previstos no MN RH 176 no ano de 2021 recebem um 
delta. O segundo delta será distribuído aos empregados classificados nos quadrantes “Excelente” e “Su-
perior” da GDP, conforme disponibilidade orçamentaria. Confirma os impedimentos para a participação 
na sistemática de promoção por mérito:
* Ter menos 180 dias de efetivo exercício em 2021;
* Ter duas ou mais faltas não justificadas em 2021;
* Ter registro de suspensão em 2021;
* Ter recebido censura ética em 2021;
* Ter recebido a penalidade de advertência em 2021 (já tendo recebido outra nos últimos cinco 
anos);
* Estar na última referência do PCS de vinculação;
* Estar com o contrato de trabalho suspenso no mês de pagamento da promoção;
* Estar com o contrato de trabalho extinto.

HISTÓRICO
Forma de progressão no Plano de Cargos e Salários (PCS), junto com a promoção por antiguidade – que 
é devida ao empregado a cada dois anos -, a promoção por merecimento deixou de ser aplicada em 1996. 
Após 1998, a situação agravou-se, pois os empregados admitidos a partir desta data foram enquadrados 
em um novo PCS, que, na carreira administrativa, possuía apenas 15 referências. Assim, a última refe-
rência do PCS, que seria alcançada pelo empregado somente após 30 anos de trabalho, considerando as 
promoções por antiguidade a cada dois anos e a ausência da promoção por merecimento, era apenas R$ 
944 maior que a referência de ingresso na Caixa. Em 2008, os empregados conquistaram a unificação dos 
PCS de quem foi admitido antes e depois de 1998, ampliando o teto e restabelecendo as promoções por 
merecimento. O novo PCS, atualmente em vigência, conta com 48 referências, sendo a inicial (201) R$ 
3.330 e a última (248) R$ 9.725, diferença de R$ 6.395 entre a referência final e a inicial. Considerando a 
concessão de um Delta merecimento a cada ano e o Delta por antiguidade a cada dois anos, o empregado 
pode alcançar o topo do novo PCS após 32 anos trabalhados na Caixa. 
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GASOLINA SUPERA A INFLAÇÃO
Encher o tanque do carro tem 
sido uma das cenas mais raras do 
país. Também pudera. Em mar-
ço, o preço médio da gasolina 
nos postos do Brasil ficou em R$ 
7,288 o litro. O combustível deu 
um salto em dois anos e acumu-
la alta de 58,5%. De acordo com 
levantamento da ValeCard, espe-
cializada em soluções de gestão 
de frotas, em março de 2020 o 
litro da gasolina era vendido 
em média por R$ 4,598. Em um 
ano, o avanço foi de 27,26%. Na 
comparação, o aumento da ga-
solina foi aproximadamente 2,6 
vezes maior do que a inflação do 
período, que também não está “para brincadeira”. Entre março de 2020 e fevereiro deste ano, a inflação ge-
ral medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 21,86%. A escalada do 
preço da gasolina é resultado da política de PPI (Preço de Paridade de Importação), que tem sido praticada 
pela Petrobras desde 2016. A medida, tomada pelo governo Temer, é aprofundada por Bolsonaro. Assim, 
a estatal reajusta os valores dos combustíveis de acordo com a variação do preço do petróleo no mercado 
internacional, estipulado em dólar. Se de um lado a população sofre com a elevação dos combustíveis, os 
acionistas riem à toa usufruindo de lucros extraordinários graças ao PPI. Com a dolarização dos preços, os 
investidores embolsaram R$ 101 bilhões em dividendos, relativos aos resultados do ano passado.

     Nome     Banco  Dia       Nome    Banco   Dia
Hiran Silva Azevedo Santander 01
Alan Campos Ribeiro Bradesco  02
Eumar Barbosa Hemetrio  Santander 02
Silesio Alves de Oliveira Brasil 03
Castilho Basílio Vieira Bradesco  04
Renata Saibert Nogueira CEF 05
Felliny Souza Carvalho Brasil 06
Carlos Soares da Silva Bradesco  08
Najara Adeodato Luna Vieira Itaú 08
Oziel Martins Araujo Brasil 08
Aureny Souto da Cunha Brasil 09
Ibhson Emídio G.  da Silva Mercantil 10
Carlos Roberto Viana Silva Brasil 11
Andre Fernando Antunes Dias CEF 12
Humberto da Silveira Carvalho Brasil 13
Davi de Paula Abreu Filho Itaú 15
Rachel de Araujo Sousa Enes Itaú 16
Keila Alves dos Santos Itaú 16
Daniela Paoli Cunha Perezini Santander 16

Cristiane Michelle Campos Bradesco  18
Roberto Carlos Dias Duarte Mercantil 20
Márcia Maria Rodrigues Barbosa Itaú 20
Marcelo Alves da Silva Brasil 20
Marlucio Texeira Brito Brasil 20
Denise Ferreira Gomes Itaú 22
George Borges de Almeida CEF 23
Felipe Garcia Narareth Brasil 24
Jose Roberto Melges do Nascimento Brasil 25
Priscila Teixeira Mozer CEF 28
Érika Bitencourt Ribeiro CEF 28
Ana Paula Freitas Melo Santander 29
Rebeca Chiste Diniz Itaú 29
Maria Helena F. Pereira Brasil 30
Loudimara Costa Firme Itaú 30

Feliz
Aniversário!
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