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COE-ITAÚ NEGOCIA RETORNO AO 
TRABALHO PRESENCIAL

A Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Itaú se reuniu 
com a diretoria do banco, dia 9/3, 

para negociar o retorno ao trabalho 
presencial, cobrar o fi m das demissões 
entre as pessoas com defi ciência (PCDs) 
e discutir a compensação do banco de 
horas negativas.

O Itaú informou que o retorno ao 
trabalho presencial se dará até o fi nal 
do mês de março em três formados: 
presencial, híbrido – quando tiver de ir ao 
polo, o trabalhador deve ocupar espaço 
dedicado ao seu time, sem necessidade 
de agendamento –, e fl exível – o local de 
trabalho é apenas um suporte e deve 
ser reservado nos locais referentes, im-
plementados para facilitar os encontros 
das equipes.

Os trabalhadores que retornarão ao 
trabalho presencial deixam de receber 
a ajuda de custo. Os dois outros casos 
continuam.

A representação sindical pediu re-
forço da divulgação dos protocolos e 
da fi scalização do atendimento deles 
pelos trabalhadores. “Fizemos algu-
mas visitas aos locais de trabalho e o 
cenário que encontramos foi bastante 
preocupante, muitos trabalhadores 
agrupados e sem máscara. Ainda es-
tamos vivendo um momento de alto 
índice de contaminação e os cuidados 
têm de ser mantidos”, disse Jair Alves, 
coordenador da COE Itaú.

Os dirigentes sindicais questionaram 
ainda sobre o retorno dos trabalhadores 
com comorbidades e das grávidas. O 
banco disse ainda não ter uma defi nição

PCD: Com o questionamento do 
movimento sindical sobre as demissões 
anunciadas recentemente, o banco 
explicou que elas estavam represadas 
há alguns anos por conta de proces-
sos internos e essas vagas já estão 
recompostas para cumprimento da Lei 
de Cotas. O tema deve continuar a ser 
debatido no Grupo de Trabalho de Saúde.

Banco de horas negativas: Aten-
dendo a outra reivindicação dos re-
presentantes dos trabalhadores, o 
banco apresentou o quadro de banco 
de horas negativas dos funcionários. O 
acordo do modelo de compensação do 
banco de horas negativas, negociado 
pela COE e aprovado pelos trabalha-

dores no início de 2021, garantiu aos 
bancários um período de 18 meses, a 
partir do mês de março, com o limite 
de duas horas por dia, para compensar 
as horas negativas.

Há um grupo reduzido de pessoas que 
não conseguirão pagar as horas até o 
limite do acordo. Por isso, o movimento 
sindical propôs que, a partir de 31 de 
agosto, vencimento do acordo, quem 
fi car devendo as horas, seja abonado, 
principalmente as gestantes.

O acordo de banco de horas nega-
tivas foi negociado para garantir os 
direitos dos trabalhadores que foram 
afastados ou trabalharam em regime 
de rodízio nas agências, por conta da 
pandemia de Covid-19.



CONHEÇA QUEM SÃO OS SEUS 
REPRESENTANTES NO SINDICATO

Alex Citó – Diretor 
do Sindicato dos 
Bancários do Ceará e 
funcionário do Itaú

Francileuda do 
Nascimento 
– Secretária 

de Igualdade e 
Diversidade do 
Sindicato dos 

Bancários do Ceará e 
funcionária do Itaú

Ribamar Pacheco – 
Secretário de Finanças 
do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, 
funcionário do Itaú 
e representante da 
Fetrafi /NE na COE-Itaú

Marcos Francelino – 
Diretor do Sindicato 
dos Bancários do 
Ceará e funcionário 
do Itaú 
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NA LUTA COM VOCÊ

Colocação Convênio Desconto
1º Lugar Colégio Master 20% a 35%
2º Lugar Lavanderia ProLav 30%
3º Lugar Unifor 15%

4º Lugar Sesc
Categoria 

conveniados
5º Lugar Colégio Tiradentes 20%

CONFIRA OS CONVÊNIOS MAIS UTILIZADOS PELOS BANCÁRIOS
Mais informações sobre esses e vários 
outros convênios consulte o endereço: 

https://www.bancariosce.org.br/
convenios/

ou aponte seu celular para o 
QR Code ao lado

Em casos de dúvidas e denúncias, procure os 
diretores através do telefone 85 3252 4266 ou 

e-mail: bancariosce@bancariosce.org.br.
O sigilo é garantido!
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CAMPANHA NACIONAL 
DOS BANCÁRIOS 2022
A categoria bancária tem sua data-base no dia 1º de setem-

bro e a atual convenção coletiva de trabalho tem vigência até 
31 de agosto. Diante de um cenário desafi ador e complexo como 
será o ano de 2022, o Comando Nacional dos Bancários decidiu 
antecipar a campanha salarial, pois é preciso fechar um acordo 
até o fi nal da vigência da atual convenção coletiva, para que não 
haja perdas de direitos.

Além do calendário aprovado, que pode ser verifi cado ao 
lado, fi cou defi nido, também, que a 24ª Conferência Nacional 
dos Bancários ocorrerá de forma híbrida. Segundo a presidenta 
da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, “nos próximos encontros do 
Comando Nacional serão defi nidos os caminhos de mobilização 
da categoria, que deverá ser grande, pois este é um momento 
em que haverá a decisão se o Brasil continuará a ter empresas 
e bancos públicos, se a infl ação será controlada, se o salário 
mínimo vai recuperar seu poder de compra, se o desemprego 
vai continuar alto e até mesmo se vamos continuar com um go-
verno que ataca os direitos dos trabalhadores. É um momento 
de mobilização”.

Participe!

Até 25/4

Até 21/5

Até 24/5

27 e 28/5

Até 3/6

Até 2/6

3 a 5/6

6 a 7/6

Encontro Estadual dos Bancários

Consulta Nacional

Encontros dos Bancos Privados

Envio da Consulta à Contraf-CUT

24ª Conferência Nacional dos Bancários

Assembleias para aprovação da minuta 
de reinvicações

Conferência Regional Fetrafi /NE

Congressos Bancos Públicos
(Caixa, BB, BNB, Basa e BNDES)

ULTRATIVIDADE: 
PRECISAMOS GARANTIR NOSSOS DIREITOS

O Comando Nacional dos 
Bancários já defi niu o calen-
dário da Campanha Nacional 
2022. As atividades foram 
antecipadas em relação aos 
anos anteriores e a 24ª Confe-
rência Nacional dos Bancários 
será realizada entre 3 e 5 de 
junho. A decisão da antecipação 
foi tomada em decorrência da 
extinção da ultratividade.

VAMOS RELEMBRAR?
Até o fechamento da Cam-

panha Salarial de 2017, a ul-
tratividade signifi cava a permanência das 
cláusulas vigentes no ACT até que fossem 
realizadas novas negociações. Com a mu-
dança das leis trabalhistas em novembro 
de 2017 (Lei 13.467/2017), a ultratividade 
deixou de existir, e com ela a garantia de 
manutenção das cláusulas entre o fi nal de 
uma campanha e início de outra. Ou seja, 
ao término da vigência de uma CCT, no dia 

conquistas de décadas 
de luta da categoria, 
com muita negociação 
e resistência dos sindi-
catos dos bancários em 
todo País. É por isso que 
se dá a importância, das 
mesas de negociação – 
para que esses direitos 
sejam garantidos até a 
renovação da próxima 
convenção. E é por isso 
que se dá a importância 
dos sindicatos, para 
negociar e lutar incan-

savelmente pela garantia dos direitos 
da categoria.

Filie-se! A força de um sindicato é 
refl exo da união da categoria através do 
número de fi liados. Quanto mais sindi-
calizados, maior poder de negociação, 
de manutenção dos direitos adquiridos 
e de ampliação dos benefícios para 
todos os bancários.

seguinte pode-se perder todas 
as cláusulas que foram assegu-
radas (PLR, auxílios refeição e 
creche/babá, adicional por tempo 
de serviço, licença maternidade 
estendida, entre outras).

FORÇA DO SINDICATO
Todas essas cláusulas são 
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Itaú apresenta programa 
Recomece para COE

Em reunião no dia 16/3, entre a 
Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Itaú e a 

direção do banco, foram discutidas 
as seguintes pautas: retorno ao 
trabalho dos afastados por licença 
médica, o programa de remuneração 
variável e o retorno sobre o banco 
de horas negativas.

PROGRAMA RECOMECE: O 
banco apresentou o programa 
Recomece, que já está em fase de 
testes no Rio de Janeiro. Ele é volta-
do para todos os colaboradores que 
estão aptos a retornar ao trabalho, 
após afastamento por problemas de 
saúde, mas necessitam de um retorno 
gradual. Os trabalhadores que fi caram 
mais de 180 dias afastados entram no 
programa automaticamente e os que 
fi caram menos de 180 dias, só entram 
no programa com indicação médica.

O Recomece oferece curso de atu-
alização, ajustes de metas, retorno 
gradativo, acompanhamento por as-
sistente social e psicólogo. A duração 
é de 15 dias e pode ser ampliado por 
mais 15 dias. Se depois deste período 
o trabalhador não estiver apto, ele será 
encaminhado para o INSS.

Luciana Duarte, coordenadora do 
Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do 

banco, criticou a ausência da medicina 
ocupacional do banco no programa. “A 
CCT da categoria prevê uma equipe 
interdisciplinar neste tipo de acompa-
nhamento, na qual a equipe de medicina 
ocupacional do banco deve estar envol-
vida. Esta é a primeira falha”, apontou. 

O movimento sindical também pe-
diu transparência nos processos de 
testagens de novos projetos. “Nós 
fi camos sabendo da existência des-
te Recomece pela base”, denunciou 
Carlos Damarindo, membro do GT de 
Saúde. “Ninguém é contra o programa, 
só precisamos dar o ponto de vista do 
trabalhador, para contribuir com sua 
construção”.

REMUNERAÇÃO: A COE Itaú 
cobrou uma negociação específica 
e exclusiva sobre remuneração. “O 

Gera já teve inúmeras mudan-
ças, mas ainda não conseguimos 
chegar nem perto do ideal. Pre-
cisamos de um espaço específico 
para encaminhar nossos pontos 
de vista. Nós queremos poder 
discutir ponto a ponto”, afirmou 
o coordenador da COE Itaú, Jair 
Alves, ao lembrar que o ideal seria 
construir um programa em con-
junto com o banco, com metas e 
remunerações determinadas por 

ambas as partes. “Entretanto, o 
banco apresentou o problema pronto 
e pra gente trabalhar em cima dos 
problemas que percebemos. É muito 
ruim quando o movimento sindical 
fica sendo apenas um telespecta-
dor. A gente quer a oportunidade 
de construir junto. Ser consultor 
é meio que apagar incêndio”, com-
pletou. “Remuneração não é só o 
programa Gera, envolve a mudança 
de nomenclatura, salários e diversos 
outros pontos que interferem no dia 
a dia dos trabalhadores”, finalizou 
Jair Alves.

A COE Itaú vai encaminhar, por 
intermédio da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), um ofício com os prin-
cipais pontos de mudanças sugeridas 
para o GERA.

Em parceria com a FENAE, Sindicato oferta cursos gratuitos para 
bancários sindicalizados, já estão disponíveis CPA-10, CPA-20, CA-600 e CEA

A Federação Nacional das Associa-
ções do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) e a Federação dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro 
do Nordeste (Fetrafi /NE) assinaram, 
acordo de formação que garante aos 
bancários de bancos públicos e pri-
vados, acesso a cursos da Rede do 
Conhecimento. Por meio desta par-
ceria, os trabalhadores poderão fazer 
cursos de CPA 10, CPA 20, CA 600 e 
CEA, dentre outros, que permitem à 

categoria a obtenção de capacitação 
e certifi cação em diversas áreas.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
no intuito do crescimento de nossa 
categoria vem através desse convênio 
estabelecer a possibilidade de treina-
mentos para nossos fi liados.

Qualquer dúvida converse com o di-
retor responsável pelo seu cadastro ou 
pelo e-mail: bancariosce@bancariosce.
org.br ou ainda pelo  WhatsApp: (85) 
99155 5138.


