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BANRISUL

CURTAS

ITAÚ
Avanços na saúde

O Grupo de Trabalho (GT) 
de Saúde do Itaú conquistou o 
parcelamento do adiantamento 
de salário aos trabalhadores 
afastados. A proposta do banco, 
apresentada em reunião na ma-
nhã da quarta-feira, 11/12, em 
São Paulo, varia de 3 a 12 vezes, 
dependendo da quantidade de 
salários envolvidos na dívida 
do trabalhador. Caso o valor não 
seja quitado na folha, poderá ser 
descontado de até 50% do paga-
mento da PLR. Anteriormente, 
o banco descontava toda a PLR. 
O avanço é importante porque o 
trabalhador, ao se afastar, man-
tém seus compromissos finan-
ceiros. No retorno, além de lidar 
com o sofrimento causado pela 
doença e com a dificuldade da 
readaptação, muitas vezes rece-
bia os primeiros contracheques 
zerados. Outro avanço conquis-
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Mais uma vez, a Caixa 
não entregou os relatórios fi-
nanceiros e atuarial do Saúde 
Caixa aos conselheiros eleitos 
do plano. Em reunião ordi-
nária na quinta-feira, 12/12, 
em Brasília (DF), o banco 
apresentou apenas um qua-
dro do resumo da projeção 
atuarial 2019/2024. A Caixa 
alega não ter havido tempo 
para validação do relatório 
por parte das áreas técnicas.  
Os conselheiros questionaram 
a falta de transparência e so-
licitaram uma reunião extra-
ordinária para apresentação 
completa dos relatórios de 
gestão. Os dados apresentados 
trazem as projeções para o 
final de 2019 e exercícios se-

tado foi que os atestados até qua-
tro dias de afastamento poderão 
brevemente ser enviados diretos 
para a área de licenças pelo IU 
Conecta, que é o aplicativo dos 
funcionários do banco.

Bolsas de estudo
Conquista dos bancários em 

2009, as bolsas de estudo de 
primeira ou segunda gradua-
ção e pós-graduação, dentro 
do Programa Bolsa Auxílio 
Educação do Banco Itaú estão 
com inscrições abertas. Os 
interessados podem ser inscre-
ver até o dia 21 de janeiro. As 
bolsas deste ano estão previstas 
no acordo aditivo de trabalho 
(ACT), renovado em dezem-
bro de 2018, e com validade 
para os anos de 2019 e 2020. 
Essa conquista, portanto, não 
foi dada pelo banco, mas sim 
fruto das lutas históricas dos 
trabalhadores e dos sindicatos. 

O acordo prevê a concessão de 
5.500 bolsas por ano, sendo 
que 1.000 delas são destinadas 
a bancários PCDs (pessoas 
com deficiência). O ACT tam-
bém previu um reajuste de 
5% no valor das bolsas, que 
ficaram em R$ 410 mensais. 
Quem já tinha bolsa em 2019 e 
continua cursando a faculdade, 
precisa se inscrever novamen-
te, para continuar recebendo 
a bolsa em 2020. Este ano, o 
Itaú anunciou uma novidade: 
as bolsas também podem ser 
usadas para cursos de ensino 
a distância (EAD), desde que 
reconhecidos pelo MEC. O 
que, segundo o Itaú, facilitará 
o acesso ao programa de PCDs, 
que poderão estudar em casa.

Como se inscrever
As inscrições devem ser 

feitas por meio do Portal Itaú 
Unibanco > feito para mim > 

painel do colaborador > bene-
fícios > bolsa auxílio educação 
> inscrever para o ranking. 
Informações sobre benefícios, 
regras de elegibilidade e con-
dições, podem ser consultados 
na RP-59, disponível no Portal 
Itaú.

BRADESCO
Defesa dos empregos

A Comissão de Organiza-
ção dos Empregados (COE) 
do Bradesco se reuniu na 
segunda-feira, 25/11, com os 
representantes do banco para 
tratar do fechamento de 450 
agências até 2020, conforme 
anúncio feito pelo presidente 
da instituição à imprensa no 
dia 30 de outubro. O anúncio 
foi feito sem que houvesse 
qualquer diálogo com o mo-
vimento sindical. Por isso, o 
banco foi procurado para dar 
informações. Os representan-

tes dos bancários avisaram 
que vão lutar em defesa dos 
empregos. Temos muito o 
que saber: quais agências a 
serem fechadas, como se dará 
o fechamento, qual o prazo 
e cronograma para que isso 
aconteça e, principalmente, 
em que isso afetará os funcio-
nários. O banco alegou que se 
trata apenas de um estudo e 
que, por isso, não conseguiria 
passar todas as informações, 
mas garantiu que a redução no 
número de agências não levará 
a demissões. A cláusula 54 da 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) da categoria es-
tabelece que os bancos criem 
programas de realocação e re-
qualificação profissional para 
evitar demissões decorrentes 
de processos de reestrutura-
ções dos bancos. “Solicitamos 
a imediata adesão do banco a 
esta cláusula”, disse.

SAÚDE CAIXA

Cadê os relatórios completos?
guintes até 2024 em um cenário 
neutro. Para os anos de 2019 
mostra um déficit da ordem de 
R$ 143 milhões, o que é mais 
ou menos esperado. Porém, 
a partir de 2021, já leva em 
conta a imposição do teto de 
6,5% da folha de pagamento, 
reduzindo drasticamente a par-
ticipação da Caixa no custeio. 
Assim a parte a ser coberta 
pelos empregados poderá che-
gar a aproximadamente R$ 2,4 
bilhões em 2024, representan-
do um custo médio mensal de 
R$ 1.700 por titular. Para se 
ter uma ideia, o custo médio 
mensal por titular projetado 
para 2020, em que a proporção 
70%/30% ainda estará em vi-
gor, é de cerca de R$ 700.

Se o governo Bolsonaro 
privatizar o Banco do Brasil, 
como vem sendo anunciado 
pela imprensa, os aumentos 
dos preços da carne bovina, de 
porco e de frango podem ser 
apenas o começo da alta dos 
preços dos alimentos. A alta 
pode atingir toda a cesta básica, 
uma vez que quase 70% de toda 
a carteira de crédito rural é de 
responsabilidade do banco. 

Um levantamento realizado 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 

com base em dados do Banco 
Central, aponta que, em feverei-
ro de 2019, 72,9% da carteira de 
crédito rural era de responsabili-
dade dos bancos públicos, com 
destaque para o Banco do Brasil 
e para o Banco do Nordeste.

O custo da produção aumen-
taria e isso seria repassado para 
os preços dos alimentos que 
chegam à mesa da população 
brasileira, que é quem pagaria 
o ‘pato’ por essa política incon-
sequente de redução do Estado, 
que vem sendo implantada pelo 
atual governo.

BANCO DO BRASIL

Privatizar deixa comida mais cara

Se houve avanços na luta 
em defesa do Banrisul pú-
blico, podemos dizer que 
foi a vitória da participação 
dos Banrsisulenses na As-
sembleia Legislativa. Pois, 
se o ano acabou para a PEC 
280/2019, na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
isso significa que ainda tem 
o segundo tempo do jogo. É 
certo que retirar o plebiscito 
para venda do Banrsiul não 
ocorrerá mais em 2019.

Nem o Banrisul, nem a Pro-
cergs, nem a Corsan terão o fim 
do plebiscito retirado da Cons-
tituição estadual para vendê-
-las aprovado pela Assembleia 
Legislativa no que resta de 
2019. Isso porque, na última 
sessão deste ano, a da terça-feira, 
17/12, na CCJ, a PEC 280 não 
foi apreciada. Nenhum dos 12 
deputados que compõem a CCJ 
pediu a reapresentação do relató-
rio favorável ao fim do plebiscito 
do deputado estadual, Elizandro 
Sabino (PTB), no fim do prazo: 
o meio-dia da quinta-feira,12/12.

Agora, a nossa luta precisa 
estar firme e forte a partir de 

fevereiro de 2020, quando ter-
mina o recesso parlamentar. Isso, 
se os trâmites da Assembleia 
Legislativa não forem alterados 
pelo governo de Eduardo Leite 
e a pauta do fim do plebiscito 
entre em regime de urgência 
em janeiro.

Mas, se a história parlamen-
tar gaúcha manter a tradição, a 
próxima data de interesse para 
os Banrisulenses é o meio-dia 
da quinta-feira, 6/2. Trata-se da 
quinta-feira, prazo último, para 
que a PEC 280 entre de novo na 
pauta da CCJ, que tem a primeira 
reunião de 2020 na terça-feira 
11/2.

A audiência púbica de 4/12, 
na Assembleia Legislativa, 
chamada pela deputada Juliana 
Brizola (PDT), alertou para a 
manutenção da mobilização. 

Todos nós, Banrisulen-
ses, temos o compromisso de 
conversar com os deputados 
estaduais de nossas regiões 
para mostrar a importância 
do Banrisul público para os 
gaúchos. Isso porque bastam 
sete dos 12 votos para mandar 
a PEC 280 para plenário, onde 
são necessários dois turnos 
de votação e 33 votos (60% 
do plenário de 55 deputados 
estaduais) favorável.

Audiência: pressão sobre deputados segue em 2020 para manter plebiscito




