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Sindicatos denunciam 
demissões na pandemia

Dirigentes do Sindicato 
de Londrina retardaram o 
expediente da agência Tiradentes

Dia Nacional de Luta dos 
Funcionários do Santander cobra 
manutenção dos empregos
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#SANTANDERRESPEITEOBRASIL

Campanha de 
prevenção do 
suicídio

 Setembro Amarelo

Dirigentes dos Sindicatos de Cornélio 
Procópio e de Londrina realizaram 
no dia 24 de setembro protestos 

em agências do Santander denunciando a 
onda de demissões em massa que o banco 
deflagrou no País. As atividades fizeram 
parte do Dia Nacional de Luta, convocado 
pela Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), 
para pressionar a filial do banco espanhol 
a suspender essa onda de desligamentos e 
outros ataques que vem fazendo contra os 
trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.

Segundo o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, o Santander 
não honrou o compromisso de não demitir 
durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) e já mandou para o olho da rua 
mais de 1.000 pais e mães de família, além 
de ter terceirizado departamentos inteiros e 
ainda está cortando a gratificação de função 
de quem ingressou com ações individuais 
requerendo direitos referentes à 7ª e 8ª 
horas.

“Essa conduta do banco está sendo 
chamada de ‘fúria espanhola’, porque só 
está ocorrendo no Brasil, justamente no 
País onde o grupo Santander tem a sua 
maior taxa de lucratividade. Não restam 
dúvidas de que é uma exploração sem 
limites dos trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiros”, ressalta.

No Dia de Luta no Santander 
também teve protesto em 
Cornélio Procópio
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Sindicalização
fortalece as lutas 
d@s bancári@s

A maioria dos direitos previstos 
na CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) foi fruto da organização 
da categoria bancária em torno dos 
seus Sindicatos e demais entidades 
de representação. Foi assim que 
surgiu, em 1933, uma grande 
greve, em diversos Estados do País, 
por melhores salários e condições 
sanitárias de trabalho.  Naquela 
época, havia um surto de tuberculose 
no País e com a jornada de oito horas 
os bancários estavam mais sujeitos 
a contrair essa doença. A força do 
movimento conseguiu a redução da 
jornada para seis horas diárias, de 
segunda a sábado.

Dessa mobilização surgiram 
vários Sindicatos e Associações de 
Bancários, entre os quais o Sindicato 
dos Bancários de Londrina e Região, 
que, juntos com as demais entidades 
do País conquistaram, em 1962 o 
fi m do trabalho aos sábados nos 
bancos. Devido a essa postura 
combativa em defesa dos direitos dos 
trabalhadores do setor fi nanceiro, 
as entidades sindicais sofreram 
intervenção da ditadura militar, mas a 
partir da década de 1980 a categoria 
foi recuperando seus Sindicatos e 
retomando as lutas que a levou a ser 
uma das primeiras do País a ter uma 
CCT com abrangência nacional.

Para manter esta organização, 
realizar todos os anos a Campanha 
Unifi cada e enfrentar outras 
demandas gerais e específi cas d@s 
bancários precisamos fortalecer o 
nosso Sindicato e isso se dá com 
a sindicalização. Quanto maior o 
número de fi liados em nossa base 
sindical, maior será nosso poder de 
pressão contra os bancos.

Se você ainda não é fi liad@, pense 
nisso! Junte-se a nós para impedir 
retrocessos e agregar novos direitos 
à nossa CCT e aos Acordos Coletivos 
assinados com os bancos. 

CONFIRA NOSSOS PRINCIPAIS DIREITOS
1933 - Greve garante 
jornada de seis horas nos 
bancos

1962 – Categoria bancária 
consegue o fim do trabalho 
aos sábados nos bancos

1981 - Conquista do 
Auxílio-creche/babá

1982 - Unificada a data-base

1985 - Greve dos empregados da Caixa assegura 
enquadramento como bancários

1990 - Campanha 
Salarial conquista o Vale-
refeição

1992 - Sindicato assina a 
primeira CCT (Convenção 
Coletiva Nacional) com 
a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos)

1994 - Força e organização 
da categoria garantem o 
Auxílio Cesta-alimentação

1995 - Mobilização da 
Campanha Nacional assegura 
regras para calcular a PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) dos bancos

1997 – Bancári@s afastad@s pelo INSS para 
tratamento de doenças/acidentes passam a 
receber complementação salarial

2000 - CCT passa a ter cláusula sobre igualdade 
de oportunidades nos bancos

2003 - Unidade na luta garante PLR para 
funcionári@s do Banco do Brasil e da Caixa

2004 - Greve assegura aumento real nos 
salários

2006 - Mobilização garante a PLR Adicional

2007 - Conquistada a 13ª Cesta-alimentação

2009 - Bancárias têm 
Licença-maternidade 
ampliada para seis meses

2009 - CCT prevê 
isonomia de tratamento 
para homoafetivos

2009 - Negociações com os bancos resulta em 
nova forma de cálculo da PLR

2010 - Assinado o Acordo 
de Combate ao assédio moral 
nos bancos, que criou canal 
de denúncias dos agressores 
por meio do Sindicato

2011 - Pisos são valorizados 
com ganho real de até 4,3%

Filie-se ao 
seu Sindicato! 
Invista em novas 
conquistas

Se você ainda não é fi liado, entre 
em contato com a Secretaria do seu 
Sindicato ou baixe a Ficha de Filiação 
que está disponibilizada da página 
da entidade na aba "SEU SINDICATO", 
no Portal Vida Bancária (www.
vidabancaria.com.br.)

Você também pode solicitar uma 
Ficha aos dirigentes do Sindicato, 
bastando depois preencher e assinar 
a autorização do desconto da 
mensalidade em seu salário.

Este dinheiro será utilizado para 
desenvolver as lutas da categoria, 
custear a manutenção do Sindicato 
(pagamentos e encargos sociais 
dos funcionários, despesas com 
condomínio, água, energia elétrica, 
veículos, viagens, publicação de 
editais, produção de jornais e 
materiais diversos, custeio do site 
e das redes sociais, entre outros 
gastos necessários para defender os 
interesses da categoria.

2012 - Bancári@s afastad@s passam a ter 
salários mantidos até a liberação do benefício do 
INSS

2013 - Sindicato conquista o Abono-assiduidade, 
garantindo um dia de folga por ano.

2014 - Bancos aceitam custear exames de CPA-
10 e CPA-20

2016 - Assinada 
Convenção Nacional 
com vigência de dois 
anos, garantindo 
aumento real na data 
base de 2017

2018 - CCT 2018/2019 protege direitos da 
categoria bancária dos efeitos da reforma 
trabalhista

2018 - Categoria garante parcelamento do 
adiantamento de férias

2020 - Negociação com os bancos cria Programa 
de prevenção à prática de violência doméstica e 
familiar contra bancárias

2020 - Primeira 
Campanha Nacional 
d@s Bancári@s  feita de 
forma remota assegura 
manutenção das conquistas 
por dois anos

Direitos da categoria são frutos da organização sindical
Bancos não dão nada de graça para ninguém, muito menos 
para @s bancári@s, que se desdobram para atingir metas 
cada vez mais altas.

Saiba quando e como garantimos os diversos direitos que 
estão na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da nossa 
categoria. Sindicalize-se!

ACOMPANHE AS ATIVIDADES DO SEU SINDICATO PELAS REDES SOCIAIS
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE APUCARANA
Instagram - bancarios.apucarana
Facebook - Sindicato dos Bancários de Apucarana
Twitter - bancariosapucar

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE ARAPOTI
Facebook - bancariosarapoti.sindicato
Twitter - DosArapoti

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Instagram - bancarioscornelio
Facebook - bancarios.cornelioprocopio

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA
Instagram - bancarios_londrina
Facebook - Bancarios Londrina
Twitter - SEEBLondrina
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Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Bradesco fecha 
três agências
em Londrina

MORDIDA DO LEÃO

Gerentes gerais já podem compensar 
horas trabalhadas aos sábados
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Valor da PLR pode ter incidência do IR

Atendendo reivindicação feita pela CEE 
(Comissão Executiva dos Empregados) 
durante as negociações específicas 

da Campanha 2020, a direção da Caixa 
Econômica Federal anunciou, no dia 23 de 
setembro, que os gerentes gerais de rede 
que trabalharam aos sábados nas agências 
que abriram para o pagamento do Auxílio 
Emergencial terão 10 dias para compensar 
estas horas extraordinárias. 

Esta medida, segundo o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, 
surgiu meses depois de ser cobrada pela CEE 
e contempla empregados e empregadas da 
Caixa que não batem ponto, mas trabalharam 
aos sábados neste atendimento especial. 
“Esperamos que o banco faça o mesmo em 

relação aos demais colegas que também 
trabalham aos sábados para pagamento do 
Auxílio Emergencial e não registram o ponto, 
como os superintendentes executivos de varejo 
e outros que não estão recebendo por esse 
serviço adicional”, cobra.

Felipe afirma que a CEE também cobra 
da Caixa o fim da abertura das agências aos 
sábados, porque isso tem agravado ainda mais o 
estado de saúde dos empregados e empregadas 
que estão prestando o atendimento presencial, 
pois estão submetidos a duras jornadas de 
segunda a sexta-feira, sem ter tempo suficiente 
para recompor suas energias.

O Bradesco já iniciou o processo de 
fechamento de mais de 400 agências 
anunciado pelo presidente do banco, 
Octávio de Lazari, no mês de julho em 
entrevista à imprensa. Em Londrina, no 
dia 18 de setembro foram encerradas as 
atividades das agências Nova Londres, 
localizada na Avenida Duque de Caxias, 
10 de Dezembro e a Urbana Londrina, que 
ficava na Avenida Higienópolis.

Funcionários e clientes foram 
incorporados, respectivamente, pelas 
agências Praça Willie Davids, Avenida 
Bandeirantes e Nova Londrina. Nos 
próximos dias o banco prosseguirá 
com a reestruturação transformando 
as seguintes agências em unidade de 
atendimento: Jardim Quebec, Madre 
Leônia, Shangri-la e Avenida São João.

Segurança em risco
De acordo com Valdecir Cenali, diretor 

do Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) do 
Bradesco, a entidade já se reuniu com 
a  Gerência Regional do banco e deixou 
claro que não concorda com a abertura 
dessas unidades sem portas de segurança 
e vigilantes, como está previsto.

“Essa medida contraria a legislação 
municipal e fragiliza muito a segurança 
bancária. Por isso, já estamos 
apresentando denúncia aos órgãos 
competentes para garantir tranquilidade 
aos bancários, clientes e usuários dessas 
agências, que não podem ficar largados 
à própria sorte, sujeitos a serem vítimas 
de assaltantes a qualquer momento. Não 
importa se vão ser chamadas de unidades, 
agências ou postos de atendimento; 
banco é banco e sempre estarão na mira 
dos bandidos, ainda mais se não tiver 
nenhum mecanismo capaz de impedir 
que eles entrem”, argumenta Valdecir. 

Com o fechamento da 
Campanha 2020, a categoria 
já está recebendo os valores 
correspondentes à distribuição 
dos lucros e/ou resultados 
(PLR, PCR etc.). Pode ocorrer o 
desconto do IRRF (Imposto de 
Renda Retido na Fonte) sempre 
que a soma das parcelas 
recebidas no ano ultrapassar a 
quantia de R$ 6.677,55. A partir 
deste patamar o desconto 
seguirá o que prevê a tabela 
progressiva do IRRF (veja ao lado).

A mordida do leão poderia ser maior 
se a categoria bancária, em conjunto 
com metalúrgicos, petroleiros e outros 
trabalhadores, não tivesse se mobilizado em 
2011 para conseguir uma tabela progressiva 
para incidência do IRRF, com tributação 
exclusiva, conforme estabeleceu a Lei nº 
12.832/2013, sancionada pela presidenta 
Dilma Rousseff.

Para saber se você vai pagar o imposto, 
some o valor recebido no início do ano 
referente à segunda parcela da PLR de 2019 e 

o que recebeu ou receberá agora, na primeira 
parcela de 2020. Valores até R$ 6.677,55 
recebidos neste ano estão isentos e a partir 
deste patamar o desconto seguirá o que prevê 
a tabela progressiva do IRRF, com alíquotas 
que variam de 7,5% a 27,5%.

Desconto Assistencial – A Taxa Negocial 
que incidiu no pagamento de setembro tem 
o percentual aprovado na Assembleia Geral 
da categoria na base do seu Sindicato. Ela 
está prevista na CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) e auxilia as entidades sindicais a 
custearem as despesas da Campanha 2020.
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