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O acordo de dois anos
conquistado pelos bancários ao
lado do Sindicato em 2020 trouxe
uma série de vantagens para 
a categoria em geral e para 
os trabalhadores do Itaú em 
particular. Este ano, o acordo 
resultou em reajuste de 10,97% 
(leia mais aqui) (aumento real 
de 0,5% + reposição do INPC) 
sobre salários e demais verbas, 
como VA e VR e a PLR.



https://spbancarios.com.br/09/2021/parabens-bancario-voce-junto-com-o-sindicato-conquistou-reajuste-de-1097-este-ano


Além da PLR reajustada, os 
bancários do Itaú receberam o 
Programa Complementar de 
Remuneração (PCR); ambos 
creditados no dia 23 de 
setembro (leia mais aqui). Este 
ano, o PCR foi de R$ 3.070,95, 
pago linearmente a todos os 
funcionários. Se o ROE (retorno 
sobre o patrimônio) do banco em 
2021 for maior que 23%, o PCR 
aumenta para R$  3.219,00, sendo 
que a diferença (R$ 148,05) será 
creditada posteriormente,
junto com a segunda
parcela da PLR.



https://spbancarios.com.br/09/2021/plr-itau-2021-banco-anuncia-data-do-pagamento-faca-simulacao


Os bancários do Itaú contam 
ainda com um acordo de 
trabalho que garante direitos 
além daqueles previstos na 
CCT. Este ano, o ACT prevê a 
distribuição de 5.500 bolsas 
de estudo (leia mais aqui) 
para primeira graduação, 
segunda graduação e 
primeira pós-graduação, entre 
outros direitos.
E ainda conquistaram um 
acordo de teletrabalho.



https://spbancarios.com.br/05/2021/bancarios-do-itau-aprovam-acordo-coletivo-de-trabalho


Logo nas primeiras semanas de pandemia 
no Brasil, o Sindicato negociou o home 
office para metade da categoria. Com isso, 
o Sindicato também cobrou dos bancos que 
fechassem acordos de teletrabalho, para 
regulamentar o home office. E o Itaú foi um 
dos primeiros a negociar. Em dezembro, os 
bancários do Itaú aprovaram o acordo de 
teletrabalho que prevê, entre outras coisas: 
- ajuda de custo de R$ 960,00 por ano (paga 
em duas vezes, uma em cada semestre);
- notebook, teclado, mouse e cadeira 
disponibilizados pelo banco;
- jornada controlada por ponto eletrônico, 
com garantia de intervalos de almoço e 
descanso.

Veja os principais pontos do acordo aqui 



https://spbancarios.com.br/12/2020/teletrabalho-confira-os-principais-pontos-do-acordo-do-itau


“O acordo de dois anos se mostrou uma 
decisão acertada dos bancários. Garantimos 
aumento real em mais um ano de crise 
econômica e pandemia, quando a maioria 
das categorias teve perdas (leia mais 
aqui). Os ganhos dos bancários este 
ano injetarão cerca de R$ 15,920 bilhões 
na economia nos próximos 12 meses. 
Além disso, os trabalhadores do Itaú 
conquistaram um acordo de teletrabalho 
que garante direitos para quem está no 
home office. Temos de ter orgulho do nosso 
 Sindicato, um dos mais fortes e atuantes
          da América Latina, que representa
                   138 mil trabalhadores. E vocês,
                           bancárias e bancários do
                                   Itaú, fazem parte
                                           disso.
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