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DIREITOS NÃO CAEM DO CÉU

Principais 
conquistas da 
categoria

1933 - Greve 
garante jornada de seis 
horas nos bancos

1981 - Conquista 
do Auxílio-creche

1982 - Unificada a 
data-base

1985 - Empregados 
da Caixa conquistam 
enquadramento 
como bancários.

1990 - Conquistado 
o Vale-refeição

1991 - Unificação 
nacional dos pisos

1992 - Assinada 
a primeira CCT 
(Convenção Coletiva 
Nacional)

1994 - Conquista 
do Auxílio Cesta-
alimentação

1995 - Campanha 
Nacional assegura 
a Participação nos 
Lucros e Resultados

1997 – Afasta-
dos por doenças/
acidentes recebem 
complementação 
salarial.

2000 - Regras 
definem igualdade de 
oportunidades nos 
bancos

2003 - Unidade 
garante PLR aos 
bancários dos bancos 
públicos

2004 - Greve 
assegura aumento 
real nos salários

2006 - Mobilização 
garante a PLR 
Adicional

2007 - Conquistada 
a 13ª Cesta-
alimentação

2009 - Licença-mater-
nidade é ampliada para 
seis meses

2009 - PLR ganha 
nova forma de 
cálculo

2010 - Assinado 
Acordo de combate 
ao assédio moral

2012 - Afastados 
têm assegurado 
salários até liberação 
do benefício do INSS

2013 - Conquistado 
o Abono-assiduidade

2016 - Convenção 
Nacional assinada por 
dois anos. Garantido 
aumento real na data 
base de 2017.

2018/2019 - CCT com validade de dois anos sem  
aplicação da reforma trabalhista. Conquistado
parcelamento do adiantamento de férias. Assegurado aumento 
real de 1% para 2019. Bancos concordam
em realizar 3º Censo da Diversidade.

Principais 
conquistas da 
categoria

2009 - CCT 
prevê isonomia de 
tratamento para 
homoafetivos

2014 - Bancos 
aceitam custear 
exames de CPA-10 e 
CPA-20. Cláusula na 
CCT prevê combate 
às metas
abusivas.

1962 – Mobilização 
dos bancários acaba 
com trabalho aos 
sábados

1933 

UNIÃO e
LUTA

DIREITOS
SÃO DE 
TODOS

No próximo dia 1º de setembro a categoria bancária 
terá uma nova data base e graças à intensa 
mobilização da Campanha Nacional Unificada de 

2018 todos os direitos foram mantidos na CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) válida até 31 de agosto de 2020. Esta é 
uma importante conquista diante do cenário atual, em que 
os bancos passam por severas reestruturações, investindo 
pesado em novas tecnologias para reduzir custos.
 Como a CCT já assegurou para os salários e demais verbas 
o reajuste pelo índice da inflação acumulada nos últimos 12 
meses, mais 1% de aumento real, não teremos negociações 
com os bancos em torno das cláusulas econômicas, apenas 
as que dizem respeito às Mesas Temáticas de Saúde, 
Segurança, Igualdade de Oportunidades e outras.
Mas, apesar disso, a mobilização para o próximo ano precisa 
ser construída a cada dia para garantir a manutenção dos 
empregos e a não aplicação da reforma trabalhista na CCT, 
bem como melhores condições de trabalho e fim das metas 
abusivas. ”É preciso ter consciência de que a conjuntura 
atual está repleta de incertezas quanto ao futuro e não 
nos resta outra alternativa a não ser fortalecer a nossa 
organização para agregar novas conquistas e impedir 
retrocessos. Foi assim que há décadas a categoria bancária 
iniciou as lutas responsáveis pela maioria dos direitos que 
temos hoje”, ressalta o Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, 
diretora do Sindicato de Cornélio Procópio e coordenadora 
da Regional Vida Bancária junto à direção da FETEC-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
do Paraná).

N

Bancári@s somam 
conquistas históricas

Em meio a ataques por todos os lados aos direitos 
da Classe Trabalhadora, categoria bancária tem na 
unidade a receita para garantir muitas conquistas
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Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Campanha defende 
Saúde Caixa para todos

No dia 14 de agosto foi lançada a campanha 
“Saúde Caixa para Todos”, seguindo deliberação 
do 35º Conecef (Congresso Nacional dos 
empregados da Caixa), realizado no início de 
agosto em São Paulo. O objetivo é reforçar a 
mobilização dos empregados e empregadas 
contra a Resolução 23 da CGPAR (Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e 
de Administração de Participações Societárias 

Diretoria da Cassi mostra que está 
a serviço dos interesses do banco

PLR poderá
ser paga até o 
final de agosto

Uma “Nota de Esclarecimento” emitida 
pela Cassi no dia 15 de agosto deixou 
clara a posição da diretoria da caixa 

de assistência dos funcionários e funcionárias 
do Banco do Brasil em relação à falta de 
soluções para reequilibrar as contas. Com a 
frase “nenhuma das propostas de mudança de 
custeio apresentadas (em setembro de 2018 
e em maio de 2019) alterava a contribuição 
patronal de 4,5%”, a Cassi dá a entender 
que a não aprovação das propostas é culpa 
dos associados, sem, no entanto, atribuir ao 
banco qualquer responsabilidade para melhor 
esclarecer as dúvidas de todos e demonstrar a 
viabilidade das mesmas.

Segundo Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato de Londrina, ao invés de soltar notas 
por aí, a Cassi deveria se empenhar em fazer 
com que o BB volte a negociar com as entidades 
representativas. “Não podemos ficar parados 
assistindo a ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) encaminhar a intervenção, 
mas sim encontrar saídas em conjunto para 
defender nosso plano de saúde”, avalia.

 Fundos de pensão em risco
Não bastasse a reestruturação e a falta de 

propostas para recuperar a Cassi, os fundos 
de previdência complementar fechados, 
como a Previ, Funcef, Petros e outros correm 
riscos com a intenção do governo federal de 
criar uma agência para gerir estas entidades. 
Por meio de uma Medida Provisória, a 
Previc (Superintendência de Previdência 
Complementar) e a Susep (Superintendência 
de Seguros Privados) seriam fundidas e suas 
atribuições passariam a ser de responsabilidade 
dessa agência controlada pelos bancos 
privados.

PAQ tem adesão de 2.376 funcionários
O Banco do Brasil informou no dia 19 de 

agosto que 2.376 funcionários e funcionárias 
que aderiram ao PAQ (Programa de 
Adequação de Quadros) tiveram o pedido 
de desligamento confirmado. Destes, 1.250 
estavam em situação de excesso e 1.117 
tiveram seus interesses atendidos por meio do 
PAQ. De acordo com o banco, as confirmações 

Com a divulgação do Banco do Brasil do 
balanço referente ao primeiro semestre 
de 2019, que atingiu R$ 8,7 bilhões, 
com crescimento de 38,5% em relação 
ao mesmo período do ano passado, os 
dividendos aos acionistas, bem como a PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados), 
devem ser pagos.

Conforme a cláusula 15ª, parágrafo 
II, do Acordo Coletivo de Trabalho 
2018/2020, o banco tem prazo de 10 
dias úteis após a data de distribuição 
dos dividendos para efetuar o crédito da 
PLR aos funcionários. O banco informou 
que vai pagar os dividendos no dia 30 de 
agosto. Como ocorreu no ano passado, 
os Sindicatos solicitaram ao BB que o 
pagamento deste direito seja feito no 
mesmo dia em que ocorrerá o repasse aos 
acionistas.

Atividade do Sindicato de Apucarana 
distribuiu o informativo O Espelho nas 

agências

Atividade do Sindicato de Apucarana 
distribuiu o informativo O Espelho nas 

agências

da União), que inviabiliza os planos de 
saúde das empresas públicas federais, e 
lutar pela adesão de novos associados, em 
especial as pessoas com deficiência.

“Não podemos admitir que os novos 
contratados, a maioria PCDs (Pessoas com 
Deficiência), fiquem desassistidos, sem acesso 
aos serviços do Saúde Caixa”, protesta o 
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 

Pacheco, informando que são quase dois mil 
novos empregados nesta situação. 

Ivaí Lopes Barroso, do Sindicato de Cornélio 
Procópio, se reuniu com funcionários do BB 

no Dia de Luta contra a reestruturação 

de desligamento já estão no SisBB como QS 
(Quadro Suplementar Desligamento) e já é 
possível solicitar a saída, que deverá ocorrer 
entre 2 de setembro e 4 de outubro deste ano.  

Ivaí Lopes Barroso, do Sindicato de Cornélio 
Procópio, se reuniu com funcionários do BB 

no Dia de Luta contra a reestruturação 
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Câmara aprova MP que retoma 
trabalho aos sábados nos bancos

Apesar do lucro bilionário, 
Bradesco demite bancário 
de Andirá 

Em busca do lucro fácil a qualquer custo, 
o Bradesco demitiu, sem justa causa, um 
bancário que atuava na agência de Andirá 
e tinha 10 anos de trabalho no banco. De 
acordo com Elizeu Marcos Galvão, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio, o bancário 
vinha cumprindo suas atividades de forma 
correta e não foi apresentada qualquer razão 
para sua dispensa.

“Nós estamos de olho na questão dos 
empregos no Bradesco, porque as condições 
de trabalho estão muito deficientes pela 
falta de pessoal. Já foi cobrada da Gerência 
Regional reposição das vagas para solucionar 
os problemas da falta de funcionários, mas 
além de não contratar o número suficiente 
para suprir a demanda, o banco continua 
demitindo trabalhadores”, critica Elizeu.

A CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
assinada em 2018 pela Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) e a Fenacrefi (Federação 
Interestadual de Empresas de Crédito e 
Financeiras) garantiu aos trabalhadores 
e trabalhadoras do setor um reajuste de 
5,83% nos salários de junho. Este percentual 
representa a inflação acumulada desde a 
última data base mais 1% de aumento real 
e incidiu também sobre as demais verbas, 

Financiários têm reajuste de 5,83% nos salários 

EXPLORAÇÃO 

Relatório das ações 
do Sindicato está 
disponibilizado no site

FINANCEIRAS

A assessoria jurídica do Sindicato de 
Cornélio Procópio elaborou um relatório 
discriminando a tramitação das ações 
que a entidade está movendo junto 
à Justiça do Trabalho para requerer 
direitos da categoria bancária. São 15 
processos relacionados a pendências 
do Itaú, HSBC, Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal. Confira o relatório 
no Portal Vida Bancária ou no site do 
Sindicato de Cornélio Procópio: www.
bancarioscornelio.org.br 

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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A minirreforma trabalhista segue 
a passos largos no 
Congresso Nacional, 

com uma série de projetos de 
interesse das grandes empresas 
e que retiram direitos importantes 
da Classe Trabalhadora. Um deles é a 
MP (Medida Provisória) 881, chamada 
pelos patrões de “MP da Liberdade 
Econômica” e pelos trabalhadores de 
“MP da Exploração”, aprovada por 
345 votos a favor, 76 contrários e uma 
abstenção no dia 13 de agosto pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados.

Originalmente essa matéria deveria 
focar medidas para desburocratizar o 
País e limitar o poder de regulação do 
Estado sobre as empresas, mas em seu 
texto foram inseridos pelo menos 55 artigos 
que alteram direitos da Classe Trabalhadora, 
como, por exemplo, o descanso semanal 
remunerado aos domingos. Com as mudanças 
feitas pelos deputados, essa folga no domingo 
só será obrigatória uma vez no mês.

A MP 881 também “flexibiliza” a exigência 
do registro de ponto, isenta as empresas de 
pagar em dobro o trabalho aos domingos 
e feriados se for concedido descanso 
remunerado em outro dia da semana e, revoga 
a Lei 4178/1962, que proíbe o trabalho aos 
sábados nos estabelecimentos de crédito. Ou 
seja, os bancos poderão voltar a operar aos 
sábados, jogando por terra uma conquista da 
categoria bancária da mobilização realizada 
em 1933.

“O Santander já tentou colocar isso em 
prática e não conseguiu e agora essa MP vem 
para facilitar a vida dos bancos, passando 

por cima de um direito histórico da categoria 
bancária. Não podemos admitir esse 
retrocesso”, afirma Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.

Segundo Carlos, o fim do trabalho aos 
sábados nos bancos foi conseguido devido 
à dificuldade das atividades exercidas pelos 
bancários, que requerem muita atenção no 
manuseio de grandes somas de dinheiro para 
não cometer erros. “Temos que pressionar 
o Senado a retirar essa questão do texto, 
bem como lutar para que essa MP não faça 
outra reforma trabalhista de forma arbitrária 
passando por cima da legislação em vigor”, 
defende.

CORNÉLIO PROCÓPIO

auxílios e na PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados).

Assim como os bancários, a CCT dos 
financiários tem validade de dois anos. O 
reajuste já foi pago e a antecipação da PLR 
deverá ser creditada pelas empresas até o dia 
20 de setembro, no valor R$ 1.695,96.

Irineu Barrinuevo, diretor do Sindicato 
de Londrina, afirma que a CCT válida por 
dois anos foi uma importante conquista da 
Campanha Salarial dos financiários, que 

garantiu não só as perdas com a inflação, mas 
também ganho real e o Abono Assiduidade 
para trabalhadores que não tiverem faltas 
injustificadas durante 12 meses. “Precisamos 
agora ampliar a organização da categoria 
para preparar as negociações com as 
financeiras em 2020, levando em conta o 
cenário político e econômico do País, no qual 
a retirada de direitos da Classe Trabalhadora 
está em pauta constantemente no Congresso 
Nacional”, alerta.
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POR UM BRASIL MELHOR

Marcha das Margaridas luta em 
defesa da soberania e da democracia

Defesa da Educação 
e da aposentadoria 
mobiliza o País

VIDA
Auxílios do 
INSS podem ser 
privatizados

Mês dedicado às informações 
sobre o aleitamento materno

Saúde

Dirigentes do Vida Bancária 
prestigiaram a Marcha das 

Margaridas em Brasília

Rosemari Zanin e Zoraide 
Sanches, do Sindicato de 

Apucarana, abraçaram a luta das 
Margaridas

Rosemari Zanin e Zoraide 
Sanches, do Sindicato de 

Apucarana, abraçaram a luta das 
Margaridas

Na esteira da reforma da Previdência, 
o governo estuda repassar para o mercado 
privado a gestão e pagamento dos benefícios 
não programados do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social). A equipe econômica, segundo 
informou o jornal O Globo, está elaborando um 
projeto de lei prevendo a possibilidade de as 
empresas contratarem seguradoras para operar 
benefícios aos seus trabalhadores, como, por 
exemplo, o Auxílio-acidente, Auxílio-doença e 
até a Licença-maternidade.

O objetivo, mais uma vez, é desonerar os 
custo das empresas, que atualmente pagam 20% 
da folha ao INSS, dinheiro este utilizado para 
cobrir aposentadorias, pensões e os benefícios 
não programados. Para viabilizar isso, o governo 
pensa em reduzir esse percentual e acredita que 
com a abertura da competição neste mercado 
vai fazer com que os patrões invistam mais 
em prevenção de acidentes e em melhorias no 
ambiente de trabalho para pagar seguros mais 
baratos.

Dulce Silveira, secretária de Saúde do Sindicato 
de Londrina vê com reservas essa medida, 
levando em conta o histórico nas privatizações de 
serviços feitas nos últimos tempos no País. “Nos 
casos dos bancos e das empresas de telefonia 
estaduais privatizados há cerca de 20 anos, o 
que vimos foi o aumento dos preços, redução 
expressiva do número de trabalhadores nestes 
setores e precariedade nos serviços prestados 
pelas empresas privadas”, recorda.

Para Dulce, a privatização dos benefícios do 
INSS é uma questão muito mais delicada, pois 
trata da sobrevivência e da reabilitação dos 
trabalhadores que se acidentarem ou contraírem 
algum tipo de doença em função das atividades 
que exercem nas empresas. “Como as empresas 
privadas só pensam em lucro, as dificuldades em 
receber os auxílios devem ser ainda maiores do 
que agora e as perícias ainda mais rigorosas”, 
aponta.

Com o tema “Margaridas na luta por um Brasil 
com soberania popular, democracia, justiça, 
igualdade e livre de violência”, foi realizada 

no dia 14 de agosto, em Brasília, a tradicional Marcha 
das trabalhadoras do campo. Esta manifestação 
foi iniciada em 2000 e este ano teve a participação 
de mulheres indígenas, quilombolas, estudantes e 
representantes de variadas categorias. 

“Foi muito gratificante participar da Marcha das 
Margaridas, em meio a uma diversidade de pessoas 
que lutam por um Brasil melhor, pelo fim da violência 
contra a mulher, respeito à Classe Trabalhadora, ao 
meio ambiente e à democracia”, conta Rosemari 
Zanin, diretora do Sindicato de Apucarana.

Milhares de estudantes, professsores 
e trabalhadores de outras categorias 
participaram no dia 13 de agosto do Dia Nacional 
de Mobilização em Defesa da Educação e da 
aposentadoria. A atividade  viralizou no Twitter 
com a Hastag #Tsunami13Agosto .

Ato na UNESPAR, em 
Apucarana, ressaltou a 

defesa do ensino público

 Agosto Dourado
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