
 

 

São Paulo, 30 de novembro de 2021. 
OF CONTRAF CUT26921 
 
 
Ao 
Banco Itaú-Unibanco S.A. 
Diretoria Jurídico Trabalhista e Criminal 
Sr. Daniel Sposito Pastore 
daniel.pastore@itau-unibanco.com.br  
 
Sr. Romualdo Garbos 
Relações no Trabalho 
romualdo.garbos@itau-unibanco.com.br 
 
 Prezados senhores, 
 
 As representações sindicais dos funcionários do Banco Itaú-Unibanco S.A., através da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF, vêm à V.Sas. apresentar a pauta de 
reivindicações específicas, debatidas e definidas durante a realização do Encontro Nacional dos Funcionários, 
em 05 de agosto de 2021. 
  
 Os debates foram norteados pelos temas prioritários: Emprego, Remuneração, Saúde e Condições de 
Trabalho, e Previdência Complementar; que resultaram na elaboração da presente pauta para as negociações 
a serem empreendidas entre as partes envolvidas. 
  
 A seguir, apresentamos os pontos constantes da pauta de reivindicações: 
 
 Emprego: 
 

Fim das demissões;  
Contratar (internalizar) os trabalhadores terceirizados;  
Criar Central de Realocações;  
Diminuir o “turnover” praticado;  
Ampliar as contratações de funcionários na rede de varejo (agências);  
Eliminar o acúmulo de funções nas unidades do banco;  
Discutir a função de Agentes de Negócios;  
Retornar as homologações de rescisão de contrato de trabalho às entidades sindicais da categoria 
bancária;  
Renegociar os aspectos e as condições do teletrabalho/quitação;  
Dispensar o “Aviso Prévio” aos funcionários demissionários;   
Garantir o fornecimento de telefone celular da empresa, a partir da necessidade e da solicitação do 
empregado. 
 
Remuneração  
 
Contratar coletivamente os termos do Programa GERA: 

a) Definir metas coletivas e factíveis; 

b) Vetar as mudanças das regras constantes de acordo;  

c) Estabelecer metas de acordo com a realidade e potenciais locais das unidades do varejo;  
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d) Aumentar a pontuação mínima em caso de fechamento da agência ou por afastamento em 

decorrência de adoecimento por COVID-19;  

e) Vetar a cobrança de metas durante o período de férias regulares dos funcionários.  

Debater com as representações sindicais todos os programas de remuneração variável praticados pelo 
banco;  
Construir e estabelecer Planos de Cargos e Salários, negociados coletivamente com as representações 
sindicais da categoria. 
 
Saúde e Condições de Trabalho 
 
Estabelecer a prioridade na Valorização da Vida;  
Retomar o debate do parcelamento das dívidas das antecipações geradas pelo afastamento 
previdenciário;  
Debater metas e a prática de assédio moral no contexto de preservação da saúde;  
Debater o retorno presencial ao trabalho em decorrência da pandemia do novo coronavírus, estabelecer 
protocolos para departamento e agências, bem como sobre a utilização de transporte público e 
disponibilização de estacionamento aos funcionários que necessitarem; 
Debater os aspectos específicos dos funcionários enquadrados em “grupo de risco” ao contágio de 
COVID-19 e abonar as horas negativas daqueles que não receberam equipamentos para o teletrabalho;  
Debater as horas negativas geradas pelo teletrabalho durante a pandemia do novo coronavírus; 
Debater as questões relativas às sequelas causadas pela COVID-19;  
Suspender a cobrança de metas durante a pandemia do novo coronavírus;  
Vacinação;  
Realizar testagem para detecção da COVID-19 para todos os empregados;  
Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT aos acometidos pela COVID;  
Considerar como acidente de trabalho eventuais acidentes ocorridos na residência no modelo de 
teletrabalho;  
Estabelecer programa de retorno ao trabalho;  
Debater o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO com as representações 
sindicais da categoria bancária. 
 
Previdência Complementar 
 
Esclarecer todos os aspectos dos planos da Fundação Itaú-Unibanco (TREVO e Futuro  
Inteligente); 
Debater as mudanças estatutárias nos fundos; 
Debater a melhoria da complementação aos assistidos (aposentados) pela Unidade Previdenciária (UP);  
Garantir a participação da representação sindical na direção da Fundação;  
Criar um fundo de previdência complementar para inclusão de todos os empregados que não possuem 
essa opção na Fundação Itaú-Unibanco;  
Criar linhas de empréstimos/crédito para seus associados/participantes;  
Discutir o custeio do plano de saúde aos funcionários aposentados. 
 
 Complementarmente aos temas listados e suas reivindicações relacionadas, temos a apresentar, 
com destaque, os assuntos pertinentes à valorização da diversidade e o debate sobre segurança 
bancária. 
 
 

 



 

 

Valorização da Diversidade: 
 
Promover o respeito à diversidade e a cultura de paz, para a construção de um ambiente mais saudável, 
democrático e pacífico; 
Combater toda e qualquer forma de discriminação contra as mulheres, identidades raciais, LGBTQIA+, 
imigrantes, jovens, idosos e pessoas com deficiência; 
Combater a intolerância religiosa e política; 
Não ter, nem participar de atitudes e/ou falas machistas, racistas, LGBTQIA+fóbicas, xenofóbicas, de 
cunho discriminatório contra pessoas com deficiência, geracional e nem de intolerância religiosa; 
Defender a igualdade salarial entre homens, mulheres, brancos e negros; 
Não cometer assédio moral ou sexual; 
Defender a acessibilidade para pessoas com deficiência de todo tipo; 
Respeitar o nome social e identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais; 
Resolver os conflitos com base no diálogo e no respeito; 
Não silenciar diante dos casos de assédio sexual ou violência doméstica e denunciá-los aos órgãos 
competentes. 
 
Segurança Bancária: 
 
Debater as questões de segurança nas unidades de varejo (agências) com as representações dos 
trabalhadores; 
Considerar o novo modelo de agência do “Projeto 2030”; 
Garantir proteção aos trabalhadores e clientes nas agências de negócios; 
Manter vigilantes, a porta de segurança com detecção de metais, segurança ao manuseio de numerário, 
escudos de proteção entre outros equipamentos de segurança nos locais de trabalho. 

Os temas apresentados são de interesse dos funcionários do Banco Itaú-Unibanco S.A. e, por sua 
natureza, devem ser objeto de discussão e busca de contratação entre as partes em mesa de negociações 
coletivas. 

Sendo o que tínhamos a apresentar, contamos com o posicionamento do banco para formalização dos 
entendimentos pretendidos. 

 Saudações, 
 
 
 Jair Alves dos Santos  
 Coordenador da Comissão de Organização dos Funcionários do Banco Itaú-Unibanco 
 
 Juvandia Moreira 
 Presidenta 

 
 
 
 


