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Bancos propõem reduzir
PLR em até 48%
A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban)
apresentou proposta que poderá reduzir
em até 48% a Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), durante a sexta rodada
de negociação para renovar a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), realizada no
dia 18 deste mês de agosto. O Comando
Nacional, que representa os sindicatos,
rejeitou a proposta.
A proposta da Fenaban prevê, por exemplo, a
volta ao patamar da PLR vigente em 1995, ano
da conquista do direito. Regra básica: 72%
do salário, mais valor fixo de R$ 1.965,83,
com limite individual de R$ 10.545,74 (não
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pode ultrapassar 12,8% do lucro líquido do
exercício). Hoje, é 90% do salário, mais valor
fixo de R$ 2.457,29, com limite individual de
R$ 13.182,18 (não pode ultrapassar 12,8%
do lucro líquido do exercício).
E tem mais: os bancos propuseram reduzir a parcela adicional da PLR para 2% do lucro líquido do exercício dividido entre os funcionários elegíveis, com limite individual de
R$ 3.931,67; hoje é 2,2% do lucro líquido do
exercício dividido entre os funcionários elegíveis, com limite de R$ 4.914,59.
Os bancos propuseram ainda compensar/
descontar, dos programas próprios, os valores pagos como PLR. Hoje, a CCT prevê
que os descontos poderão ocorrer; agora,
como propuseram os bancos, os descontos
deverão ocorrer.
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Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), além
do percentual do salário da regra básica proposta retornar ao patamar de 1995, o percentual da parcela adicional voltaria ao patamar
de 2012. Os valores fixos da regra básica e parcela adicional, segundo o Dieese, teriam redução de 20%, retornando ao patamar vigente
entre 2014 e 2015. Já o acelerador da regra básica retornaria ao patamar de 2007.

Opinião
Para o presidente do Sindicato, Lourival
Rodrigues, os bancos querem reduzir
direitos, em plena pandemia do novo
coronavírus, quando intensificou ainda
mais o ritmo de trabalho. “É puro
retrocesso. Proposta inaceitável mesmo.
É preciso construir uma PLR equivalente
à lucratividade do setor”.
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A atual CCT tem vigência até o dia
31 deste mês de agosto; a data-base é
1º de setembro.

Acompanhe as rodadas de
negociações no site:

www.bancarioscampinas.org.br
Até o momento, os sindicatos e os
bancos já discutiram os seguintes
temas: teletrabalho, emprego, saúde
e condições de trabalho, igualdade de
oportunidades, cláusulas sociais e PLR.
Fonte: SEEB SP, FEEB SP/MS e Contraf-CUT
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BB quer reduzir direitos
A exemplo da Fenaban, o Banco do Brasil propôs à Comissão de Empresa (CEBB) a redução
de direitos, durante a terceira rodada de negociação da pauta específica que abordou os
temas saúde e condições de trabalho, visando a renovação do Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), realizada no dia 14
deste mês de agosto por videoconferência.
O BB quer descomissionamento com apenas um ciclo
de desempenho insatisfatório; o Aditivo em vigor prevê
três ciclos. O banco argumenta que essa métrica já vale
para o primeiro gestor.
Na segunda rodada, realizada no dia 7 deste mês de
agosto, a CEBB reivindicou contratações (concurso público), fim das terceirizações e dos correspondentes
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bancários, isonomia para os incorporados, com inclusão na Cassi, e regularização dos contratos dos profissionais liberais (engenheiros, pessoal de TI, etc., contratados como escriturários). Na primeira rodada (dia 5), o
tema foi teletrabalho, que voltará a ser debatido.
Os temas Igualdade de Oportunidades e cláusulas sociais e econômicas serão negociados nas próximas rodadas, ainda neste mês de agosto.

Acompanhe as negociações no
site do Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br
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Sindicatos e Caixa discutem
saúde e teletrabalho
A Comissão Executiva dos Empregados (CEE)
reivindicou melhores condições de trabalho
para os empregados durante e pós pandemia
do novo coronavírus, na segunda rodada de negociação para renovar o aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), realizada no dia 12
deste mês de agosto, por videoconferência. Na
primeira rodada (dia 7), o tema foi teletrabalho.
Entre os pontos debatidos, aperfeiçoamento
dos protocolos sobre Covid-19, higienização
das unidades, fortalecimento dos fóruns sobre
condições de trabalho, teletrabalho (home office) para os casos de país com filhos menores de idade, descomissionamento arbitrários,
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metas abusivas de vendas, medidas para PCDs
e mais contratações.
Negociação: Nas próximas rodadas, a serem realizadas neste mês, os seguintes temas:
Igualdade de Oportunidades, cláusulas sociais
e econômicas.

Acompanhe a Campanha
no site do Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br
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Projeto Remoto:
Caixa suspende retorno ao
trabalho presencial
A Caixa Federal anunciou no dia 5 deste mês de
agosto a suspensão do retorno dos empregados afastados pelo Projeto Remoto ao trabalho presencial, durante reunião com a Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa). A
medida beneficia os empregados que desempenham as funções a partir de suas casas e
coabitam com pessoas enquadradas no grupo de risco para o novo coronavírus.
Apesar desse avanço no processo de negociação, os sindicatos, via CEE Caixa, reivindicam
melhorias nos protocolos de prevenção à Covid-19, retorno dos empregados que foram
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convocados para o trabalho nas unidades físicas ao teletrabalho (home office) e rodízio de
trabalhadores.
Projeto Remoto: No dia 1º de julho, a Caixa Federal anunciou a prorrogação do Projeto Remoto até o dia 17 daquele mês; o prazo
terminaria no dia 30 de junho. A partir daí, a
Caixa Federal repassou aos gestores a decisão
de convocar os empregados que estavam trabalhando em suas casas para o trabalho nas
unidades.
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Entidades lançam manifesto
contra privatização da Caixa
Entidades sindicais bancárias lançaram no dia
11 deste mês de agosto manifesto contra a
Medida Provisória (MP) 995/2020, que permite a abertura de capital de subsidiárias da Caixa Federal; entre elas, a de seguro e cartões.
A MP foi editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no último dia 7. A Contraf-CUT, a Federação os Bancários de SP e MS e o
Sindicato assinam o manifesto, dentre outras
entidades.

Leia a íntegra do manifesto
no site do Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br
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SantanderPrevi:
Patrícia Bassanin disputa
reeleição
Os participantes ativos e assistidos do SantanderPrevi elegem seus representantes nos conselhos Deliberativo e Fiscal, entre os dias 31
deste mês de agosto e 4 de setembro. A votação será eletrônica, via site do fundo de previdência privada
(www.santanderprevi.com.br). A diretora
Financeira do Sindicato, Patrícia Bassanin, disputa reeleição
ao Conselho Fiscal.
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Diretoria do Sindicato apoia
Patrícia e Orlando
A diretoria do Sindicato apoia, além da candidatura de Patrícia Bassanin, Orlando Puccetti Junior para o Conselho Deliberativo.
Dois candidatos com autonomia nas decisões, comprometidos com os reais interesses
dos participantes e assistidos, comprometidos em assegurar um futuro tranquilo, uma
aposentadoria decente.
Entre as propostas de trabalho de Patrícia e
Orlando, cabe destacar: 1) assegurar o debate de todas as propostas de mudanças, entre
os representantes dos participantes e assistidos e a patrocinadora; 2) discutir o plano de
aposentadoria nos locais de trabalho, com regularidade; 3) garantir efetiva fiscalização; 4)
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lutar pela participação efetiva dos suplentes
nos colegiados; e 5) construir a implantação
de um Comitê de Investimentos.
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Itaú prorroga trabalho remoto
até janeiro de 2021
O presidente do banco Itaú, Candido Bracher,
anunciou no dia 12 deste mês de agosto, em video, que o trabalho presencial nos polos administrativos será retomado após o final de janeiro de 2021. O presidente do Itaú informou que o
banco estuda opções para definir como será o retorno, com prioridade para o trabalho remoto.
Agências
O Itaú comunicou também a reabertura de 108
agências, visando reduzir o fluxo de pessoas
nesses locais de atendimento. O banco comunicou ainda que serão fechadas 23 agências e
garantiu que os funcionários serão realocados.
Fonte: Contraf-CUT
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Ligue para os diretores e assessores do Sindicato.
Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 9 9883-7779.

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 9 9732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287
Marcelo Lopes (19) 99863-7612

Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685.

Santander
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Bancário (a),
junte-se ao Sindicato.
Abrace a luta.
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