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Fruto da mobilização da Campanha Unificada de 1995, a Participação nos 
Lucros e Resultados é um dos principais direitos da categoria bancária 

LONDRINA

PLR completa 25 anos
QUEM LUTA, CONQUISTA!

Tendo consciência de que direitos não 
caem do céu, a categoria bancária 
vem ao longo dos anos intensificando 

sua organização em torno dos Sindicatos, 
Federações e da Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Ramo 
Financeiro) em busca de novas conquistas. 
Foi assim com a jornada de trabalho de seis 
horas, com o fim do trabalho aos sábados, 
com a abrangência da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) para todo o País 
e, também, com a PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados), que é um valor muito 
aguardado por todos para reequilibrar o 
orçamento familiar.

Apesar de estar prevista na Lei 10.101/2000, 
que garante aos trabalhadores a participação 
nos lucros e/ou resultados da empresa em que 

atuam, para a categoria bancária a PLR foi 
instituída cinco anos antes, em 1995, graças 
à firmeza do movimento sindical na mesa 
de negociações com a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos). Naquele ano, ela 
equivalia a 72% do salário-base, incluindo as 
verbas de natureza salarial, mais uma parcela 
fixa de R$ 200,00 para todos os empregados.

A cada nova data base, as representações 
dos bancários e bancárias foram insistindo 
para avanços em relação à Participação 
dos trabalhadores em uma fatia maior 
dos lucros dos bancos. “Foi assim que 
conquistamos, em 2006, a PLR Adicional, 
que hoje representa a distribuição de 2% do 
lucro líquido do banco, incrementando ainda 
mais este direito”, explica Carlos Roberto de 
Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti.

Carlos lembra ainda que além do aumento 
dos lucros dos bancos, a categoria também 
vem agregando ganho real nos valores 
referentes à Participação, como ocorreu 
este ano, com a aplicação de 1% sobre toda 
a remuneração, incluindo a PLR.

Com isto, até o dia 20 de setembro os 
bancos devem creditar a antecipação aos 
bancários e bancárias dos valores referentes 
à Regra Básica - 54% do salário base, mais 
um valor fixo de R$ 1.474,42 – e à Parcela 
Adicional R$ 2.457,36. “Não restam dúvidas 
de que a mobilização e a organização 
nacional da categoria foram responsáveis 
pela conquista da PLR, assim como dos 
diversos outros direitos que a categoria 
tem, mas acredito que precisamos nos 
manter firmes com intuito de avançar não 
só em relação à remuneração, mas, também 
por melhores condições de trabalho, saúde 
e segurança”, ressalta Carlos.

Assembleia dia 19/09  
discute alterações 
no Estatuto

O Sindicato de Londrina 
está convocando bancários e 
bancárias  para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 
19 de setembro, às 19h00, na Sede 
Administrativa, que vai discutir e 
deliberar a respeito de alterações do 
Estatuto da entidade. Compareça!
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Entidades discutem 
estratégias em 
defesa da Cassi

Defesa do Plano de Saúde mobiliza empregados
Sindicatos de diversas regiões do País 

realizaram no dia 11 de setembro 
atividades em Defesa do Saúde Caixa 

e contra a privatização do banco público. O 
Sindicato de Cornélio Procópio mobilizou 
os empregados e empregadas da agência 
de Jacarezinho, onde uma reunião discutiu 
como o desmonte do banco afeta o Saúde 
Caixa e condenou a discriminação aos PCDs 
(pessoas com deficiência) contratados 

recentemente sem direito à assistência 
médica.

Em Londrina, dirigentes do Sindicato 
distribuíram material informativo aos 
funcionários destacando a luta em defesa 
do Plano e buscou apoio dos usuários e 
clientes na campanha contra a privatização 
da Caixa. “Não podemos permitir que 
esse processo de desmonte prejudique o 
Saúde Caixa. A proibição de ingresso de 

novos associados vai afetar o equilíbrio 
financeiro do plano, quebrando o princípio 
da solidariedade, no qual os mais novos 
contribuem para custear a assistência 
daqueles que têm maior tempo. Com o 
fechamento do plano para novas adesões, 
as contribuições certamente ficarão mais 
altas para os usuários atuais”, salienta 
o presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.

Entidades de representação dos 
funcionários e funcionárias do Banco do 
Brasil participaram no dia 10 de setembro, 
em Brasília, a convite da ANABB, de reunião 
para discutir a situação financeira da Cassi 
e buscar uma solução rápida e sustentável 
para a Caixa de Assistência. Também 
estiveram presentes neste debate diretores, 
conselheiros deliberativos e fiscais eleitos 
da Cassi.

De acordo com Laurito Lira Filho, diretor 
do Sindicato de Londrina, que participou 
da reunião, o objetivo foi aprofundar a 
discussão sobre o que pode ser feito para 
solucionar a situação econômico-financeira 
da caixa, ouvindo as contribuições que as 
entidades e os eleitos trouxeram de suas 
bases. “Todos têm consciência de que 
algo precisa ser feito e há consenso de que 

a solução precisa ser debatida de forma 
rápida”, explica.

Dentre as várias questões levantadas está 
o ofício que foi enviado ao Banco do Brasil 
com uma proposta que pede a prorrogação 
do Memorando de Entendimentos até 
dezembro de 2022. O banco encaminhou 
resposta às entidades na terça-feira (10/9) 
informando ser impossível estender este 
prazo e deixou claro que vai balizar as 
negociações em torno do que estabelece a 
Resolução 23 da CGPAR.

Diante desse posicionamento do banco, 
foi decidido continuar as discussões, 
tendo como ponto de partida as premissas 
acumuladas ao longo dos debates ocorridos 
na Mesa de Negociação.

“As propostas levantadas pelas 
entidades, diretores e conselheiros 
eleitos servirão como base para início da 
construção de consensos para cobrarmos 
da diretoria do Banco do Brasil um 
posicionamento adequado para a Cassi”, 
relata Laurito.

O Sindicato de Cornélio Procópio 
na atividade em defesa do Saúde Caixa 

na agência de Jacarezinho
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Entidades, diretores e conselheiros eleitos 
levantaram  propostas para solucionar os 

problemas da Cassi
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Sindicato de Londrina mobilizou clientes 
e empregados da agência Ouro verde
Sindicato de Londrina mobilizou clientes 
e empregados da agência Ouro verde
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Desafio da inclusão nos 
bancos está em nossas mãos!

Responda ao 
questionário 

para  melhorar as 
políticas de inclusão 

nos bancos

13ª Cesta-alimentação 
será paga no dia 26/09

Atendendo solicitação feita pelo 
Comando Nacional dos Bancários na última 
rodada de negociação, o Bradesco creditou 
aos funcionários e funcionárias no dia 16 
de setembro a primeira parcela da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados) 
referente ao primeiro semestre de 2019.

O banco também vai antecipar o pagamento 
da 13ª Cesta-alimentação, com crédito 
agendado para o dia 26 de setembro. O valor 
de R$ 636,17 será pago a todos os funcinários 
da ativa e afastados a menos de 180 dias.   

O Santander entregou no dia 12 de setembro as novas 
instalações da agência de Rolândia, atendendo aos apelos 
dos funcionários e do Sindicato de Londrina, que cobrou 
da Superintendência Regional condições de trabalho 
e de atendimento. “Esse era um grande problema que 
conseguimos resolver, pois a base de clientes daquela 
agência aumentou muito nos últimos meses devidos às 
folhas de pagamento da Prefeitura e frigoríficos de frango 
daquela região”, relata Dirceu Quinelato, diretor do 
Sindicato de Londrina.

Segundo Dirceu, além da reforma, foi conseguido junto 
ao banco aumento do número de funcionários, já que 
a dotação anterior não era suficiente para dar conta da 
demanda de trabalho.

Agência de Rolândia ganha mais espaço e funcionários

3º CENSO DA DIVERSIDADE

O Itaú não aceitou antecipar o pagamento 
da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), 
que será creditada no dia 20 de setembro, data 
final para quitar este direito, mas atendeu 
solicitação feita pelo movimento sindical em 
relação à 13ª Cesta-alimentação. O crédito 
aos bancários e bancárias será feito no dia 25 
de outubro. Pela CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho), os bancos têm prazo até o dia 30 de 
novembro para pagar este direito.

No dia 20/09, o Itaú vai repassar os valores 
correspondentes à PLR Regra Básica, à PLR 
Adicional e, também, à PCR (Participação 
Complementar nos Resultados), que este ano 
será de R$ 2.900,00.

Discrimi-
n a ç ã o 
é um 

p r o b l e m a 
c o n s t a n t e 
no setor 
f i n a n c e i r o , 
não só pelas 
d i f i c u l d a d e s 
e n f r e n t a d a s 
p o r 
determinados 
s e g m e n t o s , 
como negros, 
PCDs, LGBTs 
para ingressar nos bancos, 
quanto para alcançar postos de 
liderança. Dados do 2º Censo 
da Diversidade, realizado em 
2014, apontaram a presença de 
24,9% de negros na categoria, 
número que representou um 
pequeno avanço, de 5,6 pontos 
percentuais em relação ao levantamento 
anterior, feito em 2008, quando negros e 
negras eram 19,3%.

Quanto aos LGBTs, no Censo de 2014 
apenas 1,9% dos bancários e bancárias 
que responderam aos questionários se 
declararam homossexuais, 0,6%, bissexuais 
e 85%, heterossexuais, enquanto 12,4% não 
responderam. Apesar de terem direito a 5% 
das vagas nos bancos de maior porte, como 
estabelece a legislação, a população de PCDs 
(pessoas com deficiência) chegou a 3,6% em 
2014, contra 1,8% constatados no Censo de 

2008.
Um exemplo dessa 

discriminação é a Caixa 
Econômica Federal, que 
só passou a cumprir esta 
Lei em 2019 mediante 
determinação da 
Justiça e, mesmo 
assim, está impondo 
um rebaixamento 
de direitos aos PCDs 
que estão sendo 
contratados, ao negar 
a eles a assistência pelo 
Plano de Saúde dos 

demais empregados.
Ivaí Lopes Barroso, presidente 

do Sindicato de Cornélio Procópio 
e representante do Vida Bancária 
na CGROS (Comissão de Gênero, 
Raça e Orientação Sexual) da 
Contraf-CUT, orienta a categoria 
a responder ao 3º Censo da 

Diversidade, que está disponibilizado no 
site da Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos).  “Com base nas respostas dos 
questionários vamos cobrar dos bancos 
avanços nas políticas de inclusão e de 
igualdade de oportunidades, como forma de 
ajustar o ambiente de trabalho às mudanças 
ocorridas na sociedade”, explica Ivaí.

Se você ainda não respondeu ao 3º 
Censo da Diversidade, acesse o endereço 
https://diversidade.febraban.org.br/ e 
participe deste levantamento sobre o perfil 
da categoria.

Funcionários recebem a 
13ª Cesta-alimentação  
no dia 25/10

Atendendo cobrança feita pelo 
Sindicato de Londrina, o Santander 
reformou a agência de Rolândia e 
contratou mais funcionários
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EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Novas 
tecnologias não 
levam em conta 

impactos na saúde 
e segurança do 

trabalhador
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NOVAS TECNOLOGIAS

Impactos da Indústria 4.0 para os 
trabalhadores em debate na Câmara

VIDA
Categoria cobra 
políticas preventivas 
de saúde nos bancos

Saúde

Prevenção dos problemas de saúde 
decorrentes do trabalho nos bancos foi o tema 
da reunião da Mesa de Saúde do Trabalhador, 
realizada no dia 11 de setembro, em São Paulo, 
com a participação de representantes do 
Comando Nacional dos Bancários e da Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos).

A categoria apresentou elementos sobre uma 
política de prevenção de doenças e acidentes 
do trabalho, ressaltando a necessidade de 
reconhecimento, pelas instituições financeiras, 
dos riscos existentes e apontando a causa dos 
problemas. Para reverter esse triste cenário, 
com o aumento constante do número de 
bancários e bancárias afastados do trabalho, 
o Comando deixou claro na reunião que é 
preciso ter a participação dos Sindicatos na 
construção de uma política de prevenção. “Os 
bancos demonstraram interesse em ampliar o 
diálogo em relação à proposta, cabe saber agora 
se negociarão com seriedade esta questão”, 
salienta Dulce Silveira, secretária de Saúde do 
Sindicato de Londrina.

Afastamentos crescem
Na avaliação de Dulce, este debate 

merece muita atenção, porque o número de 
afastamentos devido a doenças psíquicas não 
para de aumentar, e se mantém acima daqueles 
resultantes das LER/Dort (Lesões por Esforços 
Repetitivos e aos Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho). “Ao mesmo tempo 
em que reduzem o quadro de funcionários, 
os bancos ampliam as metas, exigindo muito 
sacrifício da categoria, sem falar no assédio 
moral constante e na ameaça da perda do 
emprego”, aponta.

A Fenaban admitiu a gravidade dos problemas 
de saúde e solicitou prazo para que os bancos 
internalizem as reivindicações colocadas pelo 
Comando Nacional dos Bancários no sentido de 
desenvolver políticas de prevenção.

Setembro Verde
Campanha busca a doação 

de órgãos e a prevenção do 
câncer do intestino

CORNÉLIO PROCÓPIO
Diretoria Administrativa tem remanejamento nos cargos

Em Assembleia realizada no dia 4 de 
setembro, foi aprovado remanejamento 
nos cargos da Diretoria Administrativa do 
Sindicato de Cornélio Procópio, decorrente 
a adesão do atual presidente da entidade, 
Elizeu Marcos Galvão, e do secretário de 
Finanças, Marcio Roberto de Oliveira, ao 
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Os riscos que 
as novas 
tecnologias 

apresentarão para a 
Classe Trabalhadora, 
com a introdução 
do novo conceito de 
empresa, chamado 
de “Indústria 4.0”, 
no mundo inteiro, 
foram tema de 
Audiência Pública 
realizada no dia 10 
de setembro pela 
CTASP (Comissão 
do Trabalho, 
Administração e Serviços 
Públicos). O debate foi uma 
iniciativa do deputado federal 
Carlos Veras (PT-PE) e teve 
a presença do secretário de 
Relações do Trabalho da Contraf-
CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro), Jefferson Meira 
(Jefão), e de dirigentes de outras 
entidades sindicais.

Um dos principais questionamentos 
feitos na Audiência pelos sindicalistas 
foi em relação ao leque de benefícios 
que as novas tecnologias proporcionarão 
na produtividade e na diminuição dos 
custos operacionais das empresas, sem, 
no entanto, levar em conta os impactos 
dos mesmos na segurança, na saúde dos 
trabalhadores, bem como no aumento 
dos níveis de desemprego. Outro ponto 

levantado foi em relação às 
novas formas de contratação 
precária de mão de obra. 

“A Indústria 4.0 é o 
caminho para a uberização 
das relações de trabalho, 
com a qual as empresas 
adotam novas tecnologias 
para ampliar a produtividade 
e, consequentemente, seus 
lucros, sem levar em conta 

as necessidades dos trabalhadores, 
que passarão a não ter mais vínculo 
empregatício e nenhum direito a reclamar 
quando forem dispensados”, alerta Geraldo 
dos Santos (Ceará), diretor da Fetec-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná).

PDV (Programa de Desligamento Voluntário) 
lançado pelo Itaú.

Dessa forma, a Presidência do Sindicato de 
Cornélio Procópio passou a ser ocupada por 
Ivaí Lopes Barroso, funcionário do Banco do 
Brasil, e a Secretaria de Finanças por Johni 
Oliveira Muller, da Caixa Econômica Federal.


