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demissões
#lutarparamudar

O

mundo muda. O que não
muda é o desrespeito
do Itaú com os seus
funcionários.
Mesmo com lucro acumulado
de R$ 16,3 bilhões entre janeiro e
setembro deste ano, o Itaú demitiu
oito funcionários em apenas um dia
na base do Sindicato dos Bancários
de Londrina. É a lógica do lucro a
qualquer custo que prevalece no Itaú.
“É muita falta de respeito com os
pais e mães de família que trabalham
no banco e se esforçam tanto para
garantir o lucro da instituição”, enfatiza
Kelly Menegon, secretária de saúde do
Sindicato de Londrina e representante
do Vida Bancária na COE (Comissão
de Organização dos Empregados).
Segundo ela, o emprego foi tema
de negociação com o banco e ficou
acordado que o banco criaria um

éa
lógica
do lucro a
qualquer custo
que prevalece
no itaú.

Centro de Realocação e Requalificação
Profissional, como forma de impedir
cortes drásticos, como esse que o Itaú
acaba de fazer em toda a Região.
“Mas a ganância do banco não
tem limites e quem mais paga são
aqueles que estão nos locais de
trabalho, tendo que se desdobrar para
atingir metas cada vez mais altas e
elevar os ganhos do banco”, denuncia.
Em 2016 já computamos 29
dispensas no banco na base de
Londrina e nos últimos 12 meses
foram fechados 2.753 postos de
trabalho no país. Esta situação gera
incerteza quanto ao futuro para
aqueles que ficaram, vai agravar ainda

mais as condições de trabalho nas
agências e piorar o atendimento à
população, devido o número reduzido
de funcionários.

em
2016
já computamos
29 dispensas
no banco na
base de
londrina.

#vempraluta #demitiuparou #emdefesadoemprego #demitaú
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#editorial

#partiuquestõesespecíficas

avançar nas
questões
específicas
e resistir às demissões
O fechamento da campanha salarial
deste ano trouxe uma novidade: a
assinatura da Convenção Coletiva por
dois anos. Já está assegurada para o
ano que vem a reposição da inflação
mais 1% de aumento real nos salários,
no piso, na PLR e nos auxílios.
Sem a necessidade de longas
negociações e de fazer greve pela
recomposição salarial, a categoria
poderá se dedicar às questões
específicas de cada banco.
A luta contra as demissões no Itaú,
por mais contratações e melhores
condições de trabalho, contra a
cobrança de metas cada vez mais
abusivas, a PCR, o PCS, programa
AGIR, dentre outras questões da
pauta, devem ser debatidas e terão
maior espaço dentro do processo de
mobilização.
Além disso, a categoria terá que
estar pronta para lutar contra todos os
retrocessos propostos no Congresso
Nacional e que nos atingem diretamente,
como o projeto de terceirização, o
congelamento dos gastos públicos e a
reforma da previdência,
para citar alguns.
Ou seja, 2017 será
um ano de muitas
lutas!
Regiane Portieri
Presidenta do
Sindicato dos
Bancários de
Londrina e Região
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F

inalizada a campanha salarial nacional dos bancários é
hora de partir para as questões específicas de cada banco. No
Itaú são muitos itens que precisam
ser discutidos, que vão desde o PCS,
PCR até questões de saúde e educação.
“É o banco que mais lucra no país,
por isso precisa avançar nas questões
do emprego, das condições de
trabalho e da remuneração adequada
aos seus empregados”, destaca
Wanderley Crivellari, secretário de
Assuntos Jurídicos do Sindicato.
Confira abaixo os
itens que precisam
ser
discutidos
com o Itaú:
PCS
construir um
Plano de Cargos e Salários
que contemple todos os
funcionários.
PCR – negociar
uma
nova
base
de cálculo para a
Participação Complementar
nos Resultados, lembrando que ela
não está atrelada a metas, é linear
e não é descontada do programa
próprio.
AGIR
discutir critérios de
pontuação onde as metas possam
ser possíveis de serem cumpridas,
de modo que não comprometa a
qualidade de vida dos bancários e
bancárias.
Para tanto, a estipulação das
metas deverá levar em consideração

o porte da agência, a região, número
de empregados, o perfil da carteira
do cliente e o perfil econômico local,
devendo ser redimensionadas quando
não houver efetivo trabalho.
Além disso, queremos acesso à informação, ou seja, os funcionários devem ser informados exatamente como
funcionam as regras dos programas de
remuneração, como são construídas,
quem as constrói, como são aplicadas
etc. As regras desses programas precisam ser claras e transparentes, sem
mudanças no meio do caminho.
PLR/ Programas
próprios
não
desconto
dos
programas próprios
da Participação nos
Lucros e
Resultados (PLR)
prevista
na
Convenção Coletiva.
PRAD negociar os critérios do
Programa de Remuneração para Auto Desempenho.
Auxílio educação comprovação
da utilização das “bolsas” com substituição de vagas remanescentes; pagamento integral da “bolsa”; melhorar
a divulgação dos contemplados pelas
“bolsas”, para que os bancários possam fazer a matrícula sabendo se estão ou não com esse benefício.
Emprego queremos o fim das
demissões; a reativação do POC
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avançar na
com o itaú
(Programa de Oportunidades de
Carreira), com a participação das
entidades sindicais, possibilitando
a transferência dos funcionários
elegíveis, levando em conta não
apenas o interesse do banco, mas
também do bancário.
Agências digitais discutir as
condições de funcionamento. As
agências digitais começaram no
Personnalité, passaram para as
contas Uniclass e já se estendem
para as Emps. É urgente um debate
sobre esse assunto, pois esse projeto
esvazia as carteiras das agências,
transferindo as melhores contas
para o “modelo digital” e afetando a
produtividade dos funcionários das
agências “de tijolo”.
Jornada cumprimento da jornada
de 6 horas para todos e todas.
Plano de saúde cobrar a ampliação
e a melhoria da rede credenciada,
tanto para o plano médico quanto para
o odontológico; aumentar os valores
de reembolso; negociar o custeio do
plano.
Segurança – Adotar sistemas de
abertura remota para todas as agências
e PABs, eximindo os funcionários da
responsabilidade da guarda de chaves
e senhas de agências e cofres, bem
como ficar em disponibilidade para
atender chamados por disparo de
alarmes.
Assaltos – Cobrar do banco
medidas que protejam as vítimas de
assalto, e/ou sequestro, no ato da
agressão, seja em sua residência,
trajeto ao banco ou agência,
compreendendo:

•
•

•

•

•
•

Assistência médica,
psiquiátrica e hospitalar;
Assistência legal, como
acompanhamento de
advogado;
Remoção da localidade nos
casos de sequestro, com
pagamento inclusive de hotel
ou moradia temporária;
Assistência pós-assalto para
o bancário, seus familiares e
todas as vítimas do sequestro;
Emissão de CAT;
Pagamento ou reembolso
de despesas médicas
hospitalares e medicamentos,
ou em decorrência do sinistro.

Saúde o banco deve respeitar os
laudos médicos e garantir os direitos
daqueles bancários e bancárias que
precisem permanecer em repouso seguindo as orientações médicas;
Em observância aos termos
da NR5 e da NR17, o banco se
comprometerá em orientar via SESMT
às observações das regras que as
NR´s estabelecem sobre atos que

estão ligados a emissão de CAT, ASO
e DUT e a todos os prepostos que
tem obrigação de providencia-los
tempestivamente aos bancários que
necessitem dos mesmos, observando
ainda outras legislações análogas
que versem sobre o tema, sendo do
INSS como a lei 8.213, 6.042 e IN96
INSS. O banco já tem que cumprir um
Termo de Ajuste de Conduta e o DUT
(declaração do último dia trabalhado)
consta na Convenção Coletiva.
Diante dos avanços das doenças,
que o banco forneça uma vacina
da gripe com maior eficácia. E que
antecipe o calendário para o mês de
Março com informação antecipada (dia
e horário), e ampliando a vacinação
para os dependentes.
Lesionados Manter o funcionário
lesionado na mesma unidade, quando
do retorno de afastamento, desde que
haja concordância do mesmo.
Construir um programa de retorno
ao trabalho com a participação do
movimento sindical.
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#previdenciaparatodos

ENTENDA A FUNDAÇÃO ITAÚ

A

Fundação Itaú Unibanco
é uma entidade sem fins
lucrativos que administra
planos de previdência complementar
criados exclusivamente para os bancários e bancárias do Itaú Unibanco. A Fundação tem sob sua gestão
ativos que somam mais de R$ 21,8
PLANO
PAC
Franprev
002 Fasbemge
Itaulam Básico e Suplementar
Itaubanco CD
Itaubank
Futuro Inteligente
Itaú BD e CD
Prebeg
BD UBBPrev
Banorte

bilhões. Os planos que a fundação
administra são dezenove. Além desta
Fundação, existe também o Funbep
– Fundo de Pensão Multipatrocinado,
onde estão os planos que atendem
os bancários de origem Banestado.
Confira abaixo os planos administrados pela Fundação Itaú Unibanco:

Os funcionários do Itaú
conquistaram o direito de
terem

Fundação e também nos comitês de
planos.
“Nossa principal bandeira de luta na Fundação é

ORIGEM

que todos os trabalhadores

Banco Itaú

da holding tenham previ-

Banco Francês e Brasileiro
Banco Bemge
Loyds Bank
Banco Itaú
BankBoston
Banco Bandeirantes
Credicard/Orbitall

dência complementar fechada (fundo
de pensão), pois hoje mais da metade
dos funcionários não a possui e é fundamental para garantir uma aposentadoria tranquila”, observa Cesar Caldana, diretor do
Sindicato

de

Banco Bandeirantes

Londrina

e

Banco Banorte

suplente

do

Banco BEG

Credicard

Conselho De-

Redecard BD e Suplementar

Redecard

liberativo

Plano de Previdência Redecard CD

nos

conselhos deliberativo e fiscal da

Itaucard BD e Suplementar
ACVM

representantes

Banco Bemge
Redecard

da

Fundação Itaú
Unibanco.

Cesar Caldana

#édireitoseu

convenção garante
estabilidade pré-aposentadoria

N

estes muitos casos de
demissões
que
estão
ocorrendo
no
Itaú,
é sempre bom lembrar que os
bancários possuem uma cláusula em
sua Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) que assegura a estabilidade no
período pré-aposentadoria.
Esse direito – que não
está na Consolidação das
Leis do Trabalho e nem na
Constituição Federal – está previsto
na cláusula 27ª da CCT. Por ela,
tem direito à estabilidade de 12

meses anteriores à aposentadoria
proporcional ou integral, quem tiver o
mínimo de cinco anos de vínculo com
o mesmo banco.
Esse período dobra,
para 24 meses anteriores
ao direito à aposentadoria,
quando o bancário completa 28 anos
e a bancária 23 anos de trabalho na
mesma instituição financeira.
Como proceder – Essa
estabilidade é assegurada
tanto para quem for se

aposentar
pela
regra
85/95
(aposentadoria integral) quanto para
quem optar pela incidência do fator
previdenciário (aposentadoria integral
ou proporcional). Para ter direito,
o bancário deve fazer a solicitação
da estabilidade por escrito junto à
instituição financeira.
Atendimento ao bancário – O Sindicato
mantém um plantão jurídico para o
atendimento de todos os bancários
interessados em saber mais sobre a
aposentadoria e demais demandas
jurídicas. Entre em contato com o
Sindicato: 3372-8787.

