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TODOS POR TUDO

Propostas negociadas com bancos foram aprovadas nas Assembleias por todo o 
País. Antecipação da PLR será paga até o dia 20/09 

Categoria conquista reajuste de 5% 
e manutenção dos direitos 

Bancários e bancárias de todo o País 
aprovaram, em Assembleias realizadas na 
semana passada, a proposta negociada 

entre o Comando Nacional dos Bancários e a 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), 
que prevê reajuste de 5% nos salários, demais 
verbas e na PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), parcelamento da antecipação de 
férias e manutenção de todos os direitos. A CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 2018/2020 
foi assinada no dia 31 de agosto, em São Paulo, 
entre a representação dos bancos e a Contraf-
CUT.

Nas Assembleias também foram aprovados 
os Acordos Coletivos Aditivos à CCT que 

estabelecem os direitos específicos dos 
funcionários do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica Federal.

O índice de reajuste de 5% inclui a reposição 
da inflação acumulada desde setembro de 2017 
mais 1,18% de aumento real. Além disso, foi 
definido que em 2019 haverá a reposição das 
perdas com a inflação e o repasse nos salários, 
auxílios e na PLR de 1% a título de ganho real. 

“Em 10 rodadas de negociação conseguimos 
assegurar que nenhum direito fosse retirado 
e fechamos um acordo com aumento real 
nos salários e nas cláusulas econômicas. 
Na conjuntura atual, na qual o governo e 
as empresas tentam impor retrocessos, 
conseguimos sair ilesos dessa política que 
penaliza a Classe Trabalhadora”, avalia o 
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco. Leia mais sobre a Campanha 2018 
nas páginas 2 e 3.

Na assembleia de Londrina, bancários e bancárias 
também aprovaram a Contribuição negocial, que 
está prevista na CCT. O desconto é de 1,5% sobre o 
salário de setembro (com teto de 250,00), sobre a 
1ªparcela da PLR e da 2ªparcela que será paga em 
março (com teto de 210,00).

Conforme explicado em assembleia, para os 
sócios, serão devolvidos os 70% correspondestes à 
parte que cabe ao Sindicato, como já era praticado 
a mais de 20 anos com a devolução do imposto 
sindical.

A Contribuição Negocial é uma alternativa 
para financiamento da luta sindical, tendo como 
finalidade o custeio das despesas dos Sindicatos 
com a Campanha Salarial e outras lutas, auxiliando 
entidades que precisam desse recurso para se 
manter depois que a reforma trabalhista extinguiu o 
imposto sindical.

Contribuição negocial mantém 
a organização da categoria



REGRA DA PLR
Regra Básica: 90% do salário + valor fixo 
de R$ 2.355,76. Caso o montante não atinja 
5% do lucro líquido dos bancos o valor 
será elevado até o limite individual de 2,2 
salários.

Parcela Adicional: Distribuição linear de 
2,2% do lucro líquido anual dos bancos, com 
teto de R$ 4.711,52

ANTECiPAçãO DA PLR
60% da regra básica, ou seja, 54% do salário 
+ R$ 1.413,46
Parcela adicional: Distribuição linear de 
2,2% do lucro líquido semestral dos bancos, 
com teto de R$ 2.355,76

R$ 2.302,52 R$ 2.656,82 R$ 2.355,76 R$ 5.012,58

R$ 3.110,40 R$ 3.093,08 R$ 2.355,76 R$ 5.448,84

R$ 4.000,00 R$ 3.573,46 R$ 2.355,76 R$ 5.929,22

R$ 5.000,00 R$ 4.113,46 R$ 2.355,76 R$ 6.469,22

R$ 7.000,00 R$ 5.193,46 R$ 2.355,76 R$ 7.549,22

R$ 8.000,00 R$ 5.733,46 R$ 2.355,76 R$ 8.089,22

R$ 10.000,00 R$ 6.813,46 R$ 2.355,76 R$ 9.169,22

R$ 15.000,00 R$ 7.582,49* R$ 2.355,76 R$ 9.938,25

* Teto Regra Básica
** Teto Parcela Adicional

Confira como ficam os salários, 
verbas e a PLR
Portaria R$ 1.605,19
Escritório R$ 2.302,52
Caixa e Tesoureiro R$ 3.110,40
Auxílios
Auxílio-refeição R$ 35,18
Auxílio-alimentação R$ 609,87
13º Auxílio-alimentação R$ 609,87
Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) R$ 468,42

A CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) assinada 
com a Fenaban no dia 31 de agosto tem vigência 
entre 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 

2020, e prevê, entre outros pontos, o reajuste salarial 
de 5% sobre os salários, auxílios, PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) e demais verbas.
Em 2019, os bancos aplicarão a reposição da inflação 
acumulada em 12 meses mais 1% a título de ganho 
real em todas as cláusulas econômicas.

Com isso, a categoria terá somado aumento real 
nos salários de 23,5% entre 2004 e 2019 e de 44,7% 
no piso de ingresso. Veja nas tabelas como ficam os 
salários e a PLR em 2018:

Com a participação de 160 pessoas, a Assembleia em Londrina aprovou 
as propostas da Fenaban,  do Banco do Brasil e da Caixa

Categoria acumula 23,5% 
de aumento real nos salários

BANCO DO BRASIL

Mobilização impede retirada 
dos direitos no ACT 

CAIXA

22

Laurito Lira Filho, secretário de Finanças do Sindicato (à esq.) e o secretário jurídico da 
Fetec-CUT/PR, Marcos Neves, repassaram  os cheques a empregados da Caixa referente a 
reflexos do Auxílio-alimentação da comarca de Cambé

ReSISTIR e veNCeR

Empregados e empregadas da Caixa 
Econômica Federal nas bases dos 

Sindicatos do Vida Bancária aprovaram nas 
Assembleias realizadas semana passada 
a proposta do ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) Aditivo à CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) celebrada com a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos). As 
atividades promovidas pelos Sindicatos 
em todo o País e as pressões nas Redes 
Sociais, assim como a postura firme da 
CEE (Comissão Executiva dos Empregados) 
garantiram o reajuste de 5% nos salários 
e demais verbas, conquistado nas 
negociações gerais da categoria, além da 
manutenção dos direitos específicos.

“A mobilização foi fundamental para 
impedir que o governo Michel Temer (MDB) 
retirasse conquistas importantes dos 

empregados da Caixa, como a PLR Social, 
e aplicasse as resoluções da CGPAR no 
Saúde Caixa”, avalia o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco. 
Segundo ele, foram oito rodadas de 
negociação para reverter essa intenção 
da diretoria do banco de aplicar a reforma 
trabalhista para suprimir direitos. 

Felipe lembra que uma das principais 
conquistas da Campanha 2018 foi a 
manutenção do modelo de custeio do 
Saúde Caixa, que estava ameaçado com 
mudanças nas regras. “A proposta do 
banco inviabilizaria a manutenção do 
Plano pelo aumento das contribuições 
e a redução da responsabilidade da 
Caixa em arcar com o custeio da saúde 
dos empregados e seus dependentes”, 
salienta.

Acordo específico mantém regra 
do GDP e cria novas mesas temáticas

Em Assembleias realizadas na semana 
passada, logo após a votação da proposta 
da Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), funcionários e funcionárias do 
Banco do Brasil nas bases de Apucarana, 
Arapoti, Cornélio Procópio e de Londrina 
aprovaram o ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) específico, negociado entre a 
Comissão de Empresa e representantes 
do banco. As cláusulas econômicas serão 
reajustadas em 5%, índice que contempla a 
inflação acumulada deste setembro do ano 
passado mais 1,18% de aumento real. Da 
mesma forma como nos bancos privados, 

em setembro de 2019 serão zeradas as 
perdas com a inflação e aplicado 1% nos 
salários e demais verbas a título de ganho 
real.

Assim como ocorreu com os empregados 
da Caixa, negociadores do BB iniciaram 
as negociações com propostas de 
retirada de direitos, querendo fazer valer 
a nova legislação trabalhista, mas as 
pressões acabaram falando mais alto e foi 
conseguido reverter essa postura. Uma das 
principais conquistas foi a manutenção da 
cláusula do ACT que garante a observação 
de três ciclos avaliatórios consecutivos de 

ANTECiPAçãO PLR BANCOS PRiVADOS

Salário Regra Básica (54% do Parcela Adicional** Total
 salário + R$ 1.413,46



R$ 2.302,52 R$ 2.656,82 R$ 2.355,76 R$ 5.012,58

R$ 3.110,40 R$ 3.093,08 R$ 2.355,76 R$ 5.448,84

R$ 4.000,00 R$ 3.573,46 R$ 2.355,76 R$ 5.929,22

R$ 5.000,00 R$ 4.113,46 R$ 2.355,76 R$ 6.469,22

R$ 7.000,00 R$ 5.193,46 R$ 2.355,76 R$ 7.549,22

R$ 8.000,00 R$ 5.733,46 R$ 2.355,76 R$ 8.089,22

R$ 10.000,00 R$ 6.813,46 R$ 2.355,76 R$ 9.169,22

R$ 15.000,00 R$ 7.582,49* R$ 2.355,76 R$ 9.938,25

* Teto Regra Básica
** Teto Parcela Adicional

Confira como ficam os salários, 
verbas e a PLR
Portaria R$ 1.605,19
Escritório R$ 2.302,52
Caixa e Tesoureiro R$ 3.110,40
Auxílios
Auxílio-refeição R$ 35,18
Auxílio-alimentação R$ 609,87
13º Auxílio-alimentação R$ 609,87
Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) R$ 468,42

ADeUS emPRegO

SANTANDeR ITAú

PCR 2018 será paga 
junto com antecipação 
da PLR

Categoria acumula 23,5% 
de aumento real nos salários

Funcionários conquistam 
assinatura do Acordo Aditivo

Bancários e bancárias do Santander 
conquistaram no dia 31 de agosto, 
em reunião realizada em São Paulo, a 
renovação do ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) Aditivo à CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) 2018/2020. A COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) e os 
representantes do banco discutiram os 
direitos específicos e chegaram a uma 
proposta que melhora algumas cláusulas 
do ACT.

A proposta negociada com o Santander 
será votada nas Assembleias dos 
funcionários e funcionárias em todo o País. 

Um dos destaques é a cláusula 
chamada de Afastamento e Alta da 
Previdência Social, que diz respeito ao 
adiantamento emergencial ao bancário 
que recebe avaliação como inapto ao 
trabalho pelo médico do banco enquanto 
aguarda a realização de nova perícia no 
INSS. Se o INSS não conceder o benefício, 
o trabalhador não sofrerá o desconto 
deste adiantamento. Foi conquistada a 
manutenção das cláusulas que dizem 
respeito às Bolsas Auxílio Estudo para 
a primeira graduação e primeira pós-
graduação, licença não remunerada de 30 
dias para acompanhamento de casos de 
saúde, Licença adoção entre outras.

Foram mantidos também o CRT (Comitê 
de Relações Trabalhistas), o Fórum de 

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Por 7 votos favoráveis e 4 contrários, 
o STF (Supremo Tribunal Federal) 

decidiu, em sessão realizada no dia 30 de 
agosto, em Brasília, liberar a terceirização 
em todas as atividades das empresas, 
aceitando os argumentos das entidades 
que representam os patrões. Na ocasião 
foram julgados recursos apresentados 
pela Associação Brasileira do Agronegócio 
e por uma empresa do ramo de celulose 
de Minas Gerais, que questionam a 
validade da Súmula 331 do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), de 2011, que proíbe 
a terceirização das atividades-fim e tem 
sido aplicada pela Justiça do Trabalho 
nos contratos que foram assinados 
e encerrados antes da Lei 13.429, 
sancionada em março de 2017, que 
liberou a terceirização para todas as áreas.

STF acata interesses das empresas 
e libera terceirização irrestrita

Mesmo após o resultado do julgamento 
esta decidido, a presidenta do STF, 
Cármen Lúcia, fez questão de votar a 
favor da precarização na contratação 
de trabalhadores, alegando que sua 
preocupação é saber qual a forma mais 
“progressista” de assegurar empregos e 
direitos.

A Diretoria Executiva da CUT emitiu 
Nota Oficial em que manifesta repúdio à 
liberação geral e irrestrita pelo STF. Para 
a Central, “a ampliação da terceirização 
terá enorme impacto sobre o aumento 
da precarização do trabalho no Brasil, 
especialmente sobre as mulheres, os 
negros e os jovens”.

Além disso, a CUT afirma que a 
decisão dos ministros do Supremo fere 
o artigo 1º da Constituição Federal, que 

Acordo específico mantém regra 
do GDP e cria novas mesas temáticas

em setembro de 2019 serão zeradas as 
perdas com a inflação e aplicado 1% nos 
salários e demais verbas a título de ganho 
real.

Assim como ocorreu com os empregados 
da Caixa, negociadores do BB iniciaram 
as negociações com propostas de 
retirada de direitos, querendo fazer valer 
a nova legislação trabalhista, mas as 
pressões acabaram falando mais alto e foi 
conseguido reverter essa postura. Uma das 
principais conquistas foi a manutenção da 
cláusula do ACT que garante a observação 
de três ciclos avaliatórios consecutivos de 

GDP com desempenhos insatisfatórios, 
para efeito de descomissionamento. 
“Esse ponto causou muita apreensão 
no funcionalismo, pois o banco queria 
reduzir os ciclos avaliatórios, ameaçando o 
aumento de descomissionamentos e perda 
de cargos. Felizmente, isso foi revertido”, 
comemora Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato de Londrina.

Outro destaque no Acordo 2018/2020 
é a criação das mesas temáticas sobre 
Teletrabalho e Escritórios Digitais e 
Entidades Patrocinadas de Bancos 
Incorporados.

Saúde e o Acordo do PPRS (Programa de 
Participação nos Resultados Santander), 
definindo o valor mínimo de R$ 2.550,00 
a todos os trabalhadores, indistintamente, 
a ser pago junto com a segunda parcela da 
PLR.

O Santander também concordou em 
renovar os Termos de Compromisso da 
Cabesp e do Banesprev.

“A assinatura deste Aditivo foi uma 
importante conquista dos bancários e 
bancárias do Santander, que estavam 
mobilizados com o conjunto da categoria 
na Campanha 2018. Com ele, foi afastado 
o fantasma da reforma trabalhista e 
assegurada a manutenção de todos 
os direitos específicos”, avalia Dirceu 
Quinelato, diretor do Sindicato de Londrina.

estabelece como princípios fundamentais 
a “dignidade da pessoa humana; e os 
valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”.

Apucarana: 11/09, às 18h00
Local: sede do Sindicato 

Cornélio Procópio: 6/09, às 19h00
Local: sede do Sindicato

Londrina: 11/09, às 18h30
Local: sede do Sindicato

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS O Itaú anunciou que o pagamento 
da PCR (Participação Complementar de 
Resultados) aos bancários e bancárias 
será efetuado no dia 20 de setembro, 
junto com primeira parcela da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados) 
negociada com os bancos. O valor 
da PCR será reajustado pelo índice 
acordado com a Fenaban, 5% (reposição 
da inflação mais 1,18% de aumento real), 
que resultará no valor de R$ 2.662,62.

A PCR esta regulamentada em um 
Acordo Coletivo de Trabalho específico 
e foi conquistada em 2003, sendo que 
desde então tem seu valor corrigido 
nas negociações com o banco. A 
COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) do Itaú está reivindicando a 
renovação deste Acordo.

“A PCR será paga a mais de 80 mil 
bancários e bancárias do Itaú no País, 
inclusive aos oriundos do Citibank, 
que foi incorporado recentemente. A 
pressão agora é para que este Acordo 
seja renovado por mais dois anos, dando 
tranquilidade a todos em relação a este 
importante direito”, afirma João Antonio 
da Silva Neto, diretor do Sindicato 
de Londrina e representante do Vida 
Bancária na COE Itaú.

ANTECiPAçãO PLR BANCOS PRiVADOS

Salário Regra Básica (54% do Parcela Adicional** Total
 salário + R$ 1.413,46
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Quarta (5/09) tem dos jogos pela segunda rodada
CAmPeONATO SUÍÇO
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AgeNDA

Evento dia 17/09, em Londrina, aborda 
temática do livro ‘Elite do Atraso’

O sociólogo e escritor Jessé 
Souza, autor do livro “A Elite 
do Atraso – Da Escravidão à 
Lava-Jato”, estará em Londrina 
no dia 17 de setembro, para 
falar sobre sua obra, que está 
há mais de um ano entre as 
mais vendidas nos principais 
rankings do mercado editorial 
na categoria de não-ficção. 
O evento é uma promoção 

ATeNÇÃO
É grande a procura por mesas do Baile. 
Adquira a sua para não perder a festa

Se você ainda não adquiriu 
seus convites para 25º Baile dos 
Bancários de Londrina e Região, entre 
em contato com o Sindicato para 
fazer suas reservas. Os lugares são 
limitados e já foram reservadas cerca 
de 30 mesas. O Baile será realizado 
no dia 21 de setembro no Buffet 
Elite e a animação vai ser da Banda 
ShowBiss. Os convites individuais 

do Curso de Sociologia da 
Universidade Estadual de 
Londrina e também terá 
apresentação do espetáculo “Os 
Vickings e o Reino Saqueado”, 
inspirado na obra de Souza, 
com a Cia de Palhaços de Rua, 
entre outras atrações.

Os convites são gratuitos 
e podem ser retirados na 
Secretaria do Sindicato.

BB Ta Lento Bradesco Bela Vista do Paraíso

itaú Unibanco PLR United

Santander CentroSantander Cambé

RESULTADOS DOS JOGOS
Jogo do dia 28/08
BB Ta Lento 1 x 7 Bradesco Vela Vista
Jogos do dia 1º/09
Bradesco Bela Vista 6 x 2 Itaú Unibanco
Santander Centro 2 x 7 Santander Cambé

PRÓXIMOS JOGOS
Jogos do dia 5/09
20h00: BB Ta Lento x Itaú Unibanco
20h00: Mixtão x PLR United

Jogos do dia 15/09
9h00: Bradesco Bela Vista x Bradesco Guaporé
10h00: Mixtão x Santander Centro
10h00: Santander Cambé x PLR United

custam R$ 100,00 para bancário 
filiado e dependente (limitado a 
dois convites) e R$ 130,00 para não 
associados. 

Vai ter mesa de frios, open bar, 
open food, lanche da madrugada, 
barman, além do delicioso jantar. O 
chopp será servido até a 1h00.  As 
reservas de mesas e convites podem 
feitas pelo telefone (43) 3372-8787.

Dois jogos foram disputados no último sábado (1º/09), no 
Grêmio Uninorte, pela segunda rodada do Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 2018. O jogo Mixtão x PLR 

United teve que ser adiado para a quarta-feira (5), às 20h00, 
quando também será disputada a partida BB Ta Lento x Bradesco 
Guaporé, também pela segunda rodada.
O Campeonato fará uma pausa neste final de semana em função 
do feriado de 7 de setembro e a bola voltará a rolar no dia 15 de 
setembro.  
Veja nas fotos seis das oito equipes que estão disputando o 
certame deste ano.


