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O lucro líquido do Itaú foi de R$ 26,879 
bilhões, um crescimento de 45% em relação ao 
ano de 2020. No 4º trimestre, o lucro líquido do 
banco foi de R$ 7,159 bilhões, uma alta de 5,6% 
em relação aos três meses anteriores, quando 
o valor foi de R$ 6,779 bilhões. No país, a 
rentabilidade (retorno recorrente consolidado 
sobre o patrimônio líquido anualizado – ROE) 
foi de 19,9%, elevação de 4,6 pontos percentuais 
(p.p.) no período.

De acordo com o Itaú Unibanco, o resultado 
se deve ao crescimento e à mudança do “mix” 
da carteira de crédito da carteira no segmento 
do varejo, que elevaram em 8,3% a margem 
financeira com clientes. O aumento dos juros, 
segundo a instituição, também ampliou a 
remuneração do capital de giro próprio e 
a margem de passivos, que se somam ao 
aumento na margem financeira com o mercado 
e à redução no custo do crédito no período.

Outros negócios do banco também tiveram 
crescimento sensível, como carteira de crédito 
(18,2%, subindo para R$ 1.027 bilhões), operações 
com pessoas físicas no país (30,2%, para R$ 331,7 
bilhões) e operações com pessoas jurídicas 
(11,3%, para R$ 282,6 bilhões). O segmento de 

micro e pequenas empresas foi responsável 
pela movimentação de R$ 149,6 bilhões, valor 
que representa alta de 23,1%, enquanto a carteira 
de grandes empresas cresceu apenas 0,6% 
no período, com um total de R$ 133,1 bilhões. 
A receita com prestação de serviços e tarifas 
bancárias cresceu 9,3% e alcançou os R$ 43,3 
bilhões. As despesas de pessoal, considerada a 
PLR, por sua vez, cresceram 10,8%, com um total 
de R$ 24,8 bilhões.

Ao final de 2021, a holding tinha 87.341 
empregados no país, com abertura de 3.422 
postos de trabalho em doze meses. Esse saldo, 
porém, se deve a contratações para a área de TI, 
visando a acelerar o processo de transformação 
digital, o que levou ao fechamento de 15 
agências físicas, reduzidas a 3.026 unidades, e 
à abertura de 28 agências digitais, que agora 
são 223 no país. “Esse resultado do banco que 
parece excelente, na verdade reflete a difícil 
situação econômica do Brasil; a alta dos juros, 
por exemplo, foi um dos fatores responsáveis 
pela elevação do lucro da instituição”, explica 
Jair Alves, coordenador da Comissão de 
Organização dos Empregados (COE) do Itaú. 
Outro ponto que ele ressalta é com relação 
ao aumento de empregados. “As contratações 
estão vinculadas ao crescimento de agências 
digitais, voltadas para a área de tecnologia. Nas 
agências houve diminuição de funcionários, e 
aqueles ficaram estão com acumulo de funções, 
assim, esse lucro é também fruto da sobrecarga 
de trabalho que funcionários do Itaú estão 
tendo”, completa o coordenador.

Fonte: ContrafCUT

Lucro do Itaú ultrapassa os R$ 26 
bilhões em 2021

Nesse período, o banco fechou 15 agências físicas, abriu 28 digitais e 
melhorou o desempenho favorecido pela alta dos juros
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Saiba também como consultar para saber se você tem dinheiro 
esquecido nos bancos, como fazer login no Gov.Br para solicitar e 

receber. BC alerta contra golpes, fique atento

Está no ar site do Banco Central de consulta 
a dinheiro esquecido; veja calendário

Já está no ar o site do Banco Central (BC) 
de consulta a dinheiro esquecido em bancos, 
mas a liberação dos valores começa apenas em 
7 de março. A previsão é que o dinheiro seja 
depositado via Pix, TED ou DOC em até 12 dias 
úteis.

Quem não informar a chave Pix para receber 
o dinheiro, mas indicar um banco onde quer 
que os valores sejam depositados, deverá ser 
contatado pela instituição financeira para 
informar os dados da transferência via TED 
ou DOC. É importante saber que o banco não 
pedirá senhas.

D
IS

TR
IT

O
 F

ED
ER

AL

Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL/ARTE: ANA LUIZA 
VACCARIN/MGIORA



4 - Notícias CNTV 

Como consultar se você tem dinheiro 
esquecido

Para fazer a consulta e saber se você tem 
ou não dinheiro esquecido nos bancos, basta 
acessar o ‘valores a receber BCB’, clique aqui 
digite o número do seu CPF e sua data de 
nascimento. No caso de empresas, é preciso 
digitar o  CNPJ e a data de abertura.

Imediatamente surge uma mensagem 
dizendo se você tem ou não dinheiro a receber.

Confira o passo a passo:
Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br
Informe seu CPF ou CNPJ
Se houver valores a receber, o sistema 

informará uma data para que retorne ao site e 
solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de 
março

Ainda não será possível saber o valor que 
poderá ser resgatado

Os saques para quem recebe a mensagem 
positiva, porém, serão liberados de acordo com 
as datas de nascimentos dos clientes ou da 
criação das empresas.

Os clientes que nasceram antes de 1968, por 
exemplo, saberão o valor exato que poderá ser 
resgatado e solicitar as transferências entre os 
dias 7 e 11 de março. Já os nascidos após 1983, 
a liberação ocorrerá entre 21 e 25 de março. 
Quem perder a data agendada, tem de esperar 
a  repescagem.

Veja o calendário

Fique atento à data e aos horários marcados
Após saber qual é a data agendada para 

receber, o cliente precisa conferir se foi para o 
período de 4h às 14h ou de 14h às 24h.

Isso é importante porque, se você esquecer 
ou perder a data e o período agendados, será 
necessário fazer a consulta novamente para 
confirmar a informação.

No caso de quem não voltar ao sistema 
no período definido, será preciso esperar a 
repescagem.

Quem tem dinheiro a receber precisa 
atualizar ou abrir uma conta no portal gov.br, 

ARTE: ANA LUIZA VACCARIN/MGIORA

com nível de segurança ouro ou prata, que, 
segundo o BC, são os mais seguros. Só assim 
o cliente poderá consultar quando receberá e 
pedir a transferência.

Se tiver dinheiro esquecido nos bancos, 
verifique seu cadastro Gov.br

Se você ainda não tiver login Gov.br, faça 
seu cadastro gratuito no site ou pelo app 
Gov.br (Google Play e App Store). Será exigido 
um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para 
solicitar os recursos. Não será possível acessar 
o sistema com login Registrato

Confira aqui como criar ou atualizar sua 
conta no gov.br

Depois, volte ao site (valoresareceber.bcb.
gov.br na data e período informados e use seu 
login Gov.br para acessar o sistema, consultar e 
solicitar o resgate do saldo existente;

Se você perder sua data e período de 
resgate, venha aqui (valoresareceber.bcb.gov.
br) no sábado da repescagem das 4h às 24h, de 
acordo com o calendário acima.

Se você também perder seu sábado 
de repescagem, acesse novamente o site 
(valoresareceber.bcb.gov.br) a partir de 
28/03/2022 e use seu login Gov.br para acessar 
o sistema, consultar e solicitar o resgate do 
saldo existente.

Em 2 de maio, nova chance para quem 
consultou e não tem dinheiro a receber na 
primeira fase

Um total de R$ 8 bilhões podem ser 
recuperados pelos clientes. Na primeira fase, 
serão devolvidos R$ 3,9 bilhões para 27,9 
milhões de clientes – 26 milhões são pessoas 
físicas e 1,9 milhão empresas.

Se você consultou o site ‘valores a receber’ 
nessa primeira etapa e o sistema informou 
que você não tem dinheiro a receber, consulte 
novamente a partir do dai 2 de maio quando 
o BC libera o segundo lote de devoluções do 
dinheiro esquecido nos bancos.

Nesta primeira etapa, terão direito a reaver 
o dinheiro esquecido titulares de contas-
correntes ou poupança encerradas com saldo 
disponível. Serão ainda devolvidas tarifas e 
parcelas ou obrigações relativas a operações 
de crédito cobradas indevidamente, desde 
que a devolução esteja prevista em termo de 
compromisso assinado pelo banco com o BC.

Além disso, cotas de capital e rateio de 
sobras líquidas de beneficiários e participantes 
de cooperativas de crédito e recursos não 
procurados relativos a grupos de consórcio 
encerrados também poderão ser reavidos.

Fonte: CUT
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Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), em 2021, apontou 
que, em uma lista de onze países, o Brasil é o que tem mais casos 

de trabalhadores com problemas de saúde mental

Saúde mental: Brasil lidera lista 
de países com mais casos de 

ansiedade e depressão

Nos últimos meses, as medidas restritivas 
para conter o avanço da pandemia do novo 
coronavírus, como isolamento social, trabalho 
home-office e o doloroso luto de milhões 
de brasileiros que perderam entes queridos 
para a Covid-19, aumentaram o estresse, a 
ansiedade e a depressão em trabalhadores 
e trabalhadoras. Além disso, expôs a falta de 
políticas específicas para proteger a saúde 
mental de várias categorias profissionais.

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo 
(USP), em 2021, confirmou a afirmação que já 
vinha sendo feita por médicos psiquiatras, 
psicológos e terapeutas sobre o aumento de 
casos de doenças mentais.

De acordo com a pesquisa, em uma lista de 
onze países, o Brasil lidera com mais casos de 
ansiedade (63%) e depressão (59%), seguido, 
respectivamente, da Irlanda e dos Estados 
Unidos.  

Um outro estudo desenvolvido em conjunto 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) fez a mesma constatação. De 
acordo com os pesquisadores, 40,4% dos 
brasileiros participantes do estudo se sentiam 
frequentemente tristes ou deprimidos, e 50,6% 
relataram estar constantemente ansiosos ou 
nervosos durante a pandemia.
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Entenda o que é transtorno mental
Transtornos mentais são síndromes 

caracterizadas por perturbações consideradas 
clinicamente significativas na percepção, 
no emocional e no comportamental de um 
indivíduo que podem ter impactos drásticos na 
vida das pessoas que os possuem.

Os estudos apontam que estão associados 
ao sofrimento transtornos ansiosos, depressão, 
síndrome do pânico, dependências químicas, 
transtorno bipolar e outros, apesar de muito 
comuns, são também frequentemente tratados 
como tabu

Depressão 
A depressão é considerada um transtorno 

comum, mas precisa ser levado a sério, uma 
vez que interfere na vida diária do ser humano 
- trabalhar, dormir, estudar, comer e se divertir.  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que mais de 300 milhões de pessoas no 
mundo sofram com a doença, mais comum em 
mulheres

A trabalhadora, Eliene da Conceição dos 
Santos, servidora pública, relata que convive há 
cinco anos com depressão e afirma que muitas 
vezes foi tratada de maneira negativa por outras 
pessoas; ficou com medo, triste, sem vontade 
de realizar algum tipo de atividade, isolada. Ela 
acentuou que a psicoterapia lhe ajudou e muito 
a estabelecer objetivos, superar problemas.

Eu tinha dificuldade para viver, ficava 
irritada, sem vontade de trabalhar, 
apresentava dores no corpo, insônia 
e, principalmente, falta de apetite e de 
concentração. 

- Eliene da Conceição dos Santos  
Ansiedade
A ansiedade é um sentimento ligado à 

preocupação, nervosismo e medo. Trata-se 
de uma reação natural do corpo. mas pode 
virar um distúrbio quando passa a atrapalhar, 
incomodar, mudar o humor. Os transtornos de 
ansiedade são mais comuns do que se imagina. 
A OMS afirma cerca de 264 milhões de pessoas 
sofrem de algum transtorno de ansiedade ao 
redor do mundo

Há dois anos, a jornalista Ana Flávia Barros, faz 
terapia. Nesse mesmo período foi ao psiquiatra 
e diagnosticada com transtorno de ansiedade. 
O essencial foi começar a terapia, diz. “Hoje, 
ainda não faço o uso de medicamentos”, diz a 
trabalhadora.

A terapia foi e continua sendo 
muito importante para que eu consiga 
identificar os gatilhos, as minhas 
inseguranças, incertezas, de onde vem 
os sentimentos, a ansiedade como um 
todo. 

- Ana Flávia Barros
Segundo a jornalista, a dificuldade da crise 

de ansiedade é realmente você conseguir 
encontrar uma saída. A ansiedade faz com que 
você se feche e pense que aquilo realmente seja 
real, e muitas vezes não é; você não consegue 
enxergar até mesmo o obvio.

“A terapia transforma vidas. É fundamental 
para que quem vive ansioso consiga ter uma 
boa qualidade de vida. Com acompanhamento 
e tratamento corretos acredito que eu vou ter 
uma vida mais estabilizada” pontuou.

Por sua vez, a artesã, Cristina Novais, 
comentou que tem medo de perder o controle 
ou morrer, sofre crises, com palpitações, 
tremores, sensação de desmaio, náuseas, 
tontura. Procurou tratamento médico e vem 
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superando as crises de depressão que duravam 
em média 15 a 30 minutos, seguidas de 
preocupação constante de ataques adicionais, 
de suas possíveis consequências, como perder 
o controle, enlouquecer, ter um ataque cardíaco.  

O que diz os especialistas
Segundo a psiquiatra Carla Maciel, depressão 

é um tipo de adoecimento ligado ao humor, 
que pode oscilar principalmente entre tristeza, 
irritabilidade e impaciência.

A doença pode ocasionar também diminuição 
de interesse, concentração e energia para 
atividades, alterações do comportamento, do 
apetite, do sono e da sexualidade, sentimentos 
de inutilidade, baixa autoestima e pensamentos 
de morte e falta de sentido na vida.

Já os transtornos de ansiedade, têm 
diferença. Pode ser uma ansiedade generalizada 
ou relacionada a contextos específicos de 
exposição a fatores que disparam os sintomas. 
Os mais comuns são medo e ansiedade 
excessivos e perturbações comportamentais.

O medo é a resposta emocional à 
ameaça iminente real ou percebida 
e a ansiedade é uma antecipação de 
ameaça futura. 

- Carla Maciel
Sobre o cenário de pandemia e quais os 

impactos disso na vida das pessoas, a médica 
ressalta que, de modo geral, eventos que causam 
crises sociais, como tragédias ambientais, 
atentados, epidemias e pandemias, geram 
privações extremas, o que impacta diretamente 
na vida das pessoas.

“Esses fatores causaram comprometimento 
para saúde mental das pessoas tanto agravando 
quadros já existentes como iniciando novos 
adoecimentos. Já no começo da pandemia, foi 
prevista uma “quarta onda” relacionada ao 
aumento da carga psicossocial com impacto 
significativo na incidência de doenças mentais”, 
conta.

 Ajuda profissional e auto-direção
A indicação é que as pessoas que sentem 

qualquer desses sintomas procurem ajuda 
profissional. Além disso, a médica dá algumas 
dicas de medidas que podem ajudar na 
prevenção para a ansiedade e depressão. 
“Algumas atitudes podem ajudar a prevenir a 
depressão e auxiliar na integração entre corpo 
e mente, como praticar regularmente exercícios 
físicos, ter uma rotina de sono adequada, 
manter uma alimentação saudável e nutritiva, 
dedicar-se a hobbies e atividades de lazer, 
ler, escrever sobre a vida e os sentimentos, 
aprender novas habilidades, encontrar amigos, 
conhecer novas pessoas etc.”

Na opinião da psicóloga, Alda Batista, a 
psicoterapia é o processo por excelência para 
ajudar a pessoa a resgatar ou construir a 
comunicação com ela mesma que por algum 
motivo foi prejudicada e fez surgir a ansiedade 
e depressão. 

Todo trabalho da psicoterapia se refere 
a uma falha na comunicação, diz. A pessoa 
emocionalmente desadaptada, o ‘neurótico’, 
tem dificuldades, em primeiro lugar, porque 
rompeu a comunicação consigo próprio e, 
em segundo, porque, como resultado dessa 
ruptura, a comunicação com os outros se viu 
prejudicada. 

 Através de técnicas científicas e eficazes 
o psicoterapeuta leva a pessoa a procurar 
a compreensão da consciência vivencial da 
experiência de si e do mundo e lhe transmite 
os elementos e as condições que promovem o 
exercício do seu poder de auto-direcão.

Para tanto, além do sigilo ético do que é 
exposto no setting terapêutico, enfatiza-se 
a importância fundamental da experiência 
subjetiva e pré-reflexiva como critério de 
conhecimento, sem julgamentos de valor.
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O golpe, a pandemia e o pandemônio
O presidente da CUT-PE, Paulo Rocha, afirma 

que toda essa problemática foi ampliada com 
o golpe de 2016, que trouxe em seguida as 
reformas previdenciária e trabalhista., além da 
terceirização desenfreada e outras questões. 
“Foi dito que, com a terceirização e as reformas, 
o Brasil geraria mais e melhores empregos. 
O que aconteceu foi exatamente o inverso, 
isto é, poucos empregos e o desemprego se 
ampliou. Os empregos surgidos foram em 
condições precárias, com menor remuneração, 
maior jornada de trabalho e sem os direitos, 
Tudo isso afetou a vida laboral, social, além da 
saúde física e mental da classe trabalhadora. 
Os problemas e ad dificuldades aumentaram”, 
destacou.

De acordo com Paulo Rocha, em 2018, o 
Brasil elegeu um governo filho do golpe de 2016, 
filho do golpe da mídia e da lava jato; governo, 
com características autoritárias, negacionistas, 
que teve ao seu encontro ainda a pandemia. 
“Vivemos uma pandemia e um pandemônio que 
quer aprofundar a reforma trabalhista. Além de 
reduzir mais direitos, tanto na iniciativa privada 
quanto no serviço público, impondo insegurança 
no trabalho, ampliando as ameaças, a violência, 

e suas políticas apontam na liberdade para 

as pessoas ampliarem a violência, em muitas 

vezes, de forma sutil ou às claras”, enfatizou.

Rocha acrescentou que a pandemia, que 
já matou mais de 620 mil pessoas no Brasil, 
atingiu também outras milhares e deixou rastro 
de dúvidas e incertezas. A classe trabalhadora 
se mostra insegurança em relação ao 
deslocamento para o trabalho, ao adoecimento, 
na manutenção ou não do emprego. De um 
lado, a renda do trabalhador, com risco de ser 
reduzida, e no outro extremo os milionários 
cada vez mais milionários, esbanjando luxo em 
plena pandemia.

 O sindicalista ressaltou que a pressão por 
cumprimento de metas, o assédio moral, a 
conquista de lucros das empresas, sem repasse 
para os trabalhadores e trabalhadoras, bem 
como o medo da perda do emprego e a certeza 
da redução da remuneração, provocaram 
o aumento de adoecimento nos locais de 
trabalho.

 “A CUT e o movimento sindical já têm 
denunciado essa situação há anos. Por 
isso, é importante desvendar toda essa 
problemática, colhendo informações de 
personagens e, sobretudo, opiniões de 
profissionais especializados e qualificados, 
que têm conhecimento, compromisso e 
responsabilidade, com a transformação da vida 
dos trabalhadores e trabalhadoras”, completou.

Fonte: CUTPE
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Para o PGT, José de Lima Ramos Pereira, a discussão é necessária 
porque a reforma “não entregou o que prometeu”

José de Lima Ramos Pereira toma posse como 
procurador-geral do Trabalho

MPT defende revisão da reforma 
Trabalhista de Temer que acabou 

com 100 itens da CLT

O Ministério Público do Trabalho (MPT) quer 
participar do debate sobre a revisão da reforma 
Trabalhista, aprovada no governo do ilegítimo 
Michel Temer (MDB), em 2017, que acabou com 
mais de 100 direitos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e legalizou o bico, empregos 
sem direitos e com salários baixíssimos. A 
possibilidade de revisão da lei foi defendida 
pelo ex-presidente Lula depois que a Espanha 
decidiu fazer uma revisão na reforma neoliberal 
feita no país.

O Procurador-Geral do Trabalho, José de 
Lima Ramos Pereira, afirmou que a discussão 
é necessária porque a reforma “não entregou o 
que prometeu”.

Pereira se refere a promessa do Temer de 
gerar mais de 6 milhões de empregos e aquecer 
a economia.

Um ano depois da reforma ser aprovada 
pelo Congresso Nacional, o que se viu  foi o 
fechamento de três milhões de vagas formais e o 
número de desempregados no país alcançando, 
na época, 13,2 milhões de trabalhadores. 

Em 2021, quatro após após a reforma, 
trabalhador e país acumularam perdas

Apesar da revisão no Brasil não ser apoiada 
por candidatos de direita, o  chefe do MPT disse 
ao Poder360 que é preciso deixar a política de 
lado e debater o assunto com “maturidade e 
seriedade”.

Para Pereira, a reforma Trabalhista não 
atingiu o objetivo de melhorar a vida dos 
trabalhadores brasileiros. Por isso, precisa ser 
rediscutida, assim como aconteceu na Espanha.

“Vamos aos fatos. Houve aumento dos 
postos de trabalho? Não. Temos, em 2021, 14,8 
milhões de trabalhadores desempregados. 
A flexibilização com a terceirização bem 
ampla melhorou a vida? Não. Diminuiu a 
informalidade? Ao contrário, aumentou. Então, 
houve a melhoria da condição de trabalho? 
Não. Essa reforma de tantos pontos precisa 
ser revista”, afirmou o procurador-geral do 
Trabalho.

Para o procurador-geral do Trabalho, a ideia 
não é revogar ou manter tudo, mas identificar 
os pontos que não deram certo e buscar um 
caminho melhor.

“Vamos chamar governo, trabalhadores, 
empregadores, sociedade civil. O Ministério 
Público do Trabalho se dispõe a ser um ator 
ativo e social nesse debate. E vamos ver os 
pontos que não deram certo e tentar fazer um 
ajuste dessa reforma”, afirmou.

Pereira afirma ainda que esta é uma questão 
que deve ser analisada independentemente de 
quem vença as eleições presidenciais em 2022.

Independente de quem esteja no governo, a 
relação de trabalho existe. É igual à questão da 
vacinação, não pode ter política nisso. No caso 
da vacinação, precisa ter a ciência. E, no caso 
do negociado sobre o legislado, a juridicidade, 
demonstrar que hoje não está funcionando”, 
disse.
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Covid-19
Para o Procurador-Geral do Trabalho, 

também não se pode politizar a pandemia de 
covid-19 no ambiente de trabalho. Ele disse que 
o empregador tem a obrigação de oferecer um 
ambiente de trabalho seguro aos funcionários 
e indicou que isso passa pela exigência da 
vacinação contra a covid-19.

“Todo local de trabalho tem que ser 
preservado. O responsável por isso é o 
empregador. A ele, cabe garantir que o meio 
ambiente seja saudável para os empregados. O 
1º passo é exigir a vacinação”, afirmou o chefe 
do MPT, que já se colocou de forma contrária à 
portaria do governo que proibiu a demissão de 
trabalhadores não vacinados, derrubada pelo 
STF (Supremo Tribunal Federal).

O procurador-geral também se posicionou 
de forma contrária à redução do tempo de 
isolamento dos trabalhadores diagnosticados 
com covid-19, permitida em janeiro pelo 
Ministério da Saúde.

“Não adianta encurtar etapas porque 
pode haver um mal maior, a contaminação. 
Eu empregador adotaria, pelo princípio da 
precaução, um tempo de pelo menos 7 dias, 
que é o tempo que a Sociedade Brasileira de 
Infectologia diz que é o melhor”, afirmou.

Ele disse ainda que, em caso de contaminação 
no local de trabalho, o empregador pode ser 
responsabilizado nas esferas trabalhista, civil, 
administrativa e, em alguns casos, até penal, 
mesmo com a nova regra do governo federal.

“O empregador não tem como se justificar 
dizendo que o governo fala que é 5 dias [de 
afastamento]. Ele é dono do negócio. Ele que 
decide. Não vai ser o governo que vai decidir 
por ele”, afirmou.

Poder Entrevista
José de Lima Ramos Pereira também pediu 

a proteção dos motoristas e entregadores 
de aplicativo, defendeu o cumprimento das 
leis trabalhistas no home office e criticou as 
mudanças trabalhistas propostas recentemente 

pelo governo. Entre elas, a medida provisória 
1.045, que renovava o programa emergencial de 
manutenção do emprego e da renda, mas foi 
alterada e derrubada no Senado.

Confira outros pontos do Poder Entrevista:
. home office – “Trabalhar muito, sem um 

horário que controle, é preocupante, porque 
afeta seu físico e sua mente. Tem que ter 
cuidado. […] É ferramenta importante, mas não 
pode ter abuso”;

. leis trabalhistas no pós-pandemia – “É 
importante ter uma legislação que acompanhe 
o dinamismo da relação trabalhista. Mas 
também é importante lembrar que hoje temos 
uma CLT que já foi bem atualizada e atende, 
inclusive, às novas formas de trabalho”;

. MP 1.045 – “Seria um prejuízo enorme 
e histórico para vários pontos das relações 
trabalhistas. Felizmente, o Senado derrubou”;

. bônus de inclusão produtiva – “Não é 
criando isso que vai melhorar a vida do jovem 
–um bônus que não é salário, não é bolsa e não 
vai ter, possivelmente, encargos que garantam 
tempo de serviço. Temos um sistema bom de 
aprendizagem. Por que outro sistema que 
brigue com ele?”;

. motoristas e entregadores de aplicativo 
– “Todos têm um vínculo empregatício com a 
plataforma digital, tanto que ajuizamos em 
São Paulo ações civis públicas na Justiça do 
Trabalho para garantir esse vínculo. As empresas 
precisam assumir o papel de empregador. A 
grande preocupação do MPT é que não tem a 
proteção desse trabalhador hoje”;

. trabalho escravo – “Fizemos um recorde de 
operações em 2021. Mesmo com a pandemia, 
o ato ilícito de estímulo ao trabalho análogo à 
escravidão foi fomentado. Teve um aumento”;

. sindicatos – “Deve ser discutida uma forma 
de buscar o fortalecimento do sindicato. O 
sindicato faz um grande papel, mas, da forma 
que fizeram [a reforma trabalhista], perdeu 
muita força. Por isso, a gente precisa rever 
vários pontos [da reforma]”.
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