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Do valor pago pelos bancos 
a título de participação nos 
lucros (PLR, PCR etc.) é 
descontado o 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).

BANCOS INICIAM PAGAMENTO 
DA ANTECIPAÇÃO DA PLR 2017

ACERTANDO AS CONTAS

Prazo para quitar este 
direito se encerra 

no dia 30/09
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Atendendo solicitação feita pela 
Contraf-CUT, a maioria dos bancos 
já anunciou o agendamento da 

antecipação da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) para os funcionários 
e funcionárias, possibilitando à categoria 
colocar suas contas em dia e equilibrar 
o orçamento familiar. O Banco do Brasil 
saiu na frente e creditou a PLR no dia 
31 de agosto. No Bradesco, o pagamento 
ocorreu no último dia 15 e esta semana está 
programado o repasse desse direito no dia 
20 pelo Santander e no dia 22 pelo Itaú. Os 
bancários e bancárias do Safra receberão no 
dia 25 de setembro.
Dos grandes bancos, apenas a Caixa 
Econômica Federal ainda não atendeu 
à solicitação da Contraf-CUT, criando 
expectativas aos empregados e empregadas 
em relação ao recebimento da PLR referente 
ao primeiro semestre de 2017. A direção do 

banco sequer respondeu ao ofício enviado 
pela entidade.
Os bancos têm prazo até o dia 30 de 
setembro para pagar a primeira parcela, 
que é correspondente a 54% do salário, 
mais R$ 1.346,15, além de adicional de 
R$ 2.243,58, conforme estabelece a CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho).
A PLR é uma conquista obtida junto aos 
bancos privados na Campanha Nacional 
de 1995 e em 2003 para o funcionalismo 
dos bancos públicos. Desde então foram 
obtidos diversos avanços nas regras, 
o pagamento da PLR Adicional e em 
alguns bancos têm outras formas de 
valorizar os bancários e bancárias pelo 
ótimo desempenho, como é o caso da 
PCR (Participação Complementar nos 
Resultados) do Itaú, e da PLR Social da 
Caixa.
 “Vale lembrar que os valores fixos da PLR 
deste ano foram reajustados pela inflação 
acumulada desde a última data base mais 
um por cento de aumento real, o que faz 
uma boa diferença para o bolso de todos”, 
salienta Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato.

Confira os valores da PLR 2017
 Regra Básica: 54% do salário, mais R$ 1.346,15

 PLR Adicional : R$ 2.243,58

 Valor da PCR Itaú: R$ 2.535,87

 PLR Banco do Brasil: 45% do salário, mais 
um valor fixo definido pelo Módulo Fenaban. No 
Módulo BB os funcionários receberam 4% do lucro 
líquido, distribuído de forma linear 



Gisa Bisotto e Acácio dos Santos, diretores do Sindicato, paralisaram a 
agência do BB em Primeiro de Maio por falta de condições de trabalho

CAIXA
Sindicato protesta contra 
demissão na agência 109  

Dirigentes 
do Sindicato 

durante 
atividade 

em defesa  
da Caixa na 
agência de 

Cambé

banco do brasil

ASSOCIAÇÃO BRASIL

Mobilização 
do dia 13/09 
também buscou 
apoio dos 
empregados, 
clientes e 
usuários da 
agência Nova 
Londres, em 
Londrina

Leia outros detalhes sobre as atividades em 
defesa da Caixa no endereço 

www.vidabancaria.com.br 

Saiba Mais

Ação do Sindicato na agência de 
Primeiro de Maio garante condições 
de trabalho aos funcionários

Reunião com Regional discute Programa GDP

Assembleia decide vender algumas 
sedes para equilibrar as contas

CEBB critica banco por instituir 
venda de produtos para os caixas

A Operação "Demitiu, Parou"  na agência 109 criticou a política de pessoal do Itaú,  que este 
ano demitiu 11 bancários e bancárias na base territorial do Sindicato  

Atividades em Londrina e 
Cambé divulgam campanha 
contra política de desmonte

A intervenção do Sindicato na agência do Banco 
do Brasil localizada em Primeiro de Maio 
garantiu aos funcionários e funcionárias a 

instalação de dois climatizadores para amenizar 
o calor escaldante que estava sacrificando a todos 
nos últimos dias. De acordo com Acácio dos Santos, 
diretor do Sindicato, o aparelho de ar condicionado 
entra em pane constantemente e ninguém consegue 
ficar dentro do prédio quando isso ocorre.
Em função desse problema, o Sindicato paralisou a 
agência no dia 13 de setembro e exigiu providências 
da administração do banco para que a mesma 
voltasse a operar em condições de trabalho 
adequadas. 

A agência 109 do Itaú, localizada 
no Calçadão de Londrina, teve 

suas atividades afetadas no dia 13 de 
setembro pela Operação ”Demitiu, 
Parou”. Dirigentes do Sindicato 
protestaram contra a dispensa de um 
gerente da área empresarial, que foi a 11ª 
vítima da ganância do banco este ano na 
base territorial de Londrina e que obteve 
lucro líquido de R$ 12,345 bilhões no 
primeiro semestre.

“O clima no banco é de intranquilidade 
entre os funcionários e funcionárias, 
por serem pressionados o tempo todo 
a cumprir metas cada vez mais altas e 
a realizar inúmeras operações devido 
ao acúmulo de serviços causado pelo 
exagero nos cortes de pessoal”, denuncia 
Kelly Menegon, diretora do Sindicato dos 
Bancários de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú.

Com a participação de cerca de 150 
pessoas, foi realizada no dia 16 de 

setembro, em Curitiba, Assembleia Geral 
da Associação Brasil, antiga Associação 
Bamerindus, para discutir propostas 
relacionadas a questões financeiras 
e à administração da entidade. Como 
a Associação ficou sem o repasse de 
recursos que eram feitos pelo HSBC, 
após os ativos do banco inglês no Brasil 
terem sido adquiridos pelo Bradesco, a 
situação financeira se agravou, por isso, 
foi deliberado na Assembleia a venda de 
algumas sedes subutilizadas.

“Esta é uma saída para equilibrar as 
contas e providenciar melhorias em outras 
sedes, viabilizando a construção de chalés, 
execução de reformas e desenvolvimento 
de atividades de lazer para os associados e 
associadas”, avalia Valdecir Cenali, diretor 
do Sindicato.
Em relação à administração da Associação, 
Valdecir afirma que foi aprovada a 
realização de uma análise no Estatuto 
para levantar proposta com objetivo 
de modernizar a forma de administrar 
a entidade com maior transparência e 
democracia.

“No último dia 14 nós voltamos lá e observamos 
que a situação estava melhor, mas essa é uma 
medida paliativa e aguardaremos a instalação de 
equipamentos eficazes para que possa normalizar a 
temperatura no interior da agência e estabeleça um 
ambiente salutar”, salienta.
 Segundo informações da gerência do BB, até o dia 
22 de setembro serão instalados mais quatro novos 
aparelhos de ar condicionado com capacidade de 
60.000 BTUS  cada  e outro de 48.000 BTUS para 
a sala de Auto Atendimento. Também será feita a 
reparação das máquinas do ar condicionado antigo 
até que seja concluída a reforma definitiva da 
agência.

A CEBB (Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil) se 
reuniu no dia 14 de setembro com 
representantes do banco para debater 
as mudanças anunciadas nas PSOs 
(Plataformas de Suporte Operacional), 
que incluem alterações nas atribuições 
dos caixas executivos. Na ocasião foi 
apresentada a chamada “Mobilização” 
envolvendo as PSO, com foco em 
novas tarefas para os caixas, incluindo 
presença nas salas de autoatendimento 
e venda de produtos de capitalização, 
CDC (Crédito Direto ao Consumidor), 
dentre outras. Também foi apresentado 
um programa de reconhecimento tendo 
como prêmio o acúmulo de ponto no 
Programa Livelo.
Segundo Gisa Bisotto, secretária Geral 
do Sindicato, apesar de não admitir, 
o BB está querendo instituir metas de 
venda de produtos para os caixas, além 

de ampliar as tarefas para a função. 
“A CEBB questionou essas mudanças 
e com razão, porque o funcionário e 
a funcionária que atuam nos caixas 
não tiveram treinamento adequado 
para isso, além do que o acúmulo de 
tarefas pode levar aumento nos erros no 
manuseio do numerário e comprometer 
a segurança”, explica.
Os representantes dos bancários 
apontaram diversas demandas 
levantadas em todo o País relacionadas 
às PSOs, incluindo a interrupção 
de sessões antes da conclusão do 
atendimento ao cliente apenas para 
mascarar o tempo total da operação 
que está sendo feita. O banco se 
comprometeu a efetuar melhorias 
físicas nos guichês de caixa, melhorar 
o sistema de atendimento e também 
assumiu o compromisso de melhorar o 
treinamento dos funcionários.

A presidenta do Sindicato, Regiane Portieri, participou da reunião com o Regional da Caixa 
juntamente com os diretores Amaury Soares e Wanderley Crivellari

O Sindicato participou de reunião no 
dia 14 de setembro, em Londrina, com 

representante da Superintendência Regional 
da Caixa Econômica para discutir o programa 
de GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas).  
“Levantamos junto ao Regional do banco vários 
questionamentos que o Sindicato tem recebido 
dos bancários e bancárias sobre o GDP”, relata 
Amaury Soares, secretário de Finanças do 
Sindicato de Londrina.
Este é o terceiro ciclo do programa, que 
agora engloba todas as funções gratificadas, 
incluindo caixas, avaliadores de penhor e 
assistentes, dentre outras. Os escriturários 
fazem parte do GDP somente como 
avaliadores. De acordo com o banco, o GDP 
utiliza uma ferramenta de gestão conhecida 
como “Nine Box”, no qual a avaliação do 
funcionário o coloca em determinados 
quadrantes (incipiente, emergente, excepcional 
e tantos outros). Essa colocação é determinada 
por avaliações cruzadas de “resultado e estilo” 
e implicam numa pontuação positiva ou 
negativa para os processos seletivos internos, 
além de poder gerar incentivos a treinamentos.
Existe uma etapa de feedback após a 
finalização das avaliações, que faz parte 
do ciclo e direciona o funcionário para o 
desenvolvimento de determinadas habilidades. 
Essa etapa é obrigatória e fica registrada a sua 
realização no sistema próprio. 

O Regional da Caixa disse que o GDP não 
interfere na distribuição de “deltas” e não 
está mencionado em nenhuma circular 
que gera perda de função. Foi informado 
também que não existe no Manual 
Normativo nenhuma menção à assinatura 
de acordo.

“O Sindicato está preocupado em como o 
GDP pode interferir na vida profissional dos 
bancários e bancárias da Caixa. Em especial 
na utilização deste programa como mais uma 
ferramenta de cobrança de metas abusivas”, 
afirma Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato

Seguindo o calendário estabelecido 
pela CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) e pela Fenae (Federação 
Nacional dos Empregados) para 
fortalecer a campanha em defesa da 
Caixa Econômica Federal 100% pública, 
a diretoria do Sindicato promoveu no 
dia 13 de setembro atividades na agência 
Nova Londres e na unidade de Cambé. Foi 
distribuída Carta Aberta com informações 
a respeito da importância da Caixa para 
a população e realizada reunião com os 
empregados e empregadas, quando foi 
destacada a importância da participação 
de todos nesta campanha nacional.
“Precisamos resistir a essa política que 
está desviando a Caixa do seu papel 
enquanto banco público voltado para 
programas sociais, com a intenção de  
atuar no mercado em busca de lucros 
exorbitantes, como fazem os bancos 
privados sem se importar com o que isso 
significa para o País e a sua população”, 
argumenta Amaury Soares, diretor do 
Sindicato.
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Dupla do Bradesco vence 
o Torneio Bancário de Truco

PLR United é campeão deste ano
Competição deste ano 

foi disputada na APCF, 
em Londrina
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TORNEIO DE FUTSAL

Saiba Mais
Veja outras imagens e detalhes do 

Torneio de Futsal 2017 no endereço
www.vidabancaria.com.br

Caminhada é 
tudo de bom!
A vida moderna impõe uma agenda 
pesada para as pessoas, com diversos 
compromissos durante o dia e muitos 
acabam entrando na rotina, não 
encontrando tempo para cuidar do próprio 
corpo. Para evitar o sedentarismo é preciso 
encontrar uma atividade física que possa 
ser encaixada nos afazeres diários e que 
não demande muito tempo.
Neste sentido, a caminhada é uma 
ótima opção, porque, segundo dizem 
os cardiologistas, contribui para o 
emagrecimento e manter a saúde do 
coração, bem como da mente. É uma forma 
também de oxigenar o cérebro, reduzir a 
ansiedade e espantar o estresse, curtindo 
as curiosidades do percurso e sentir no 
rosto a brisa reconfortante.
Veja os principais benefícios da caminhada:
- reduz o inchaço nas pernas e tornozelos;
- Previne a obesidade e ajuda a perder 
peso;
- Melhora da circulação sanguínea;
- Fortalece todos os músculos do corpo;
- Melhora da postura corporal;
- Reduz a ansiedade e o estresse;
- Relaxa os músculos da nuca e dos 
ombros;
- Previne complicações cardiovasculares, 
como infartos e hipertensão.
O ideal é caminhar pelo menos duas horas 
e meia por semana em um local plano, 
utilizando tênis adequado e roupas leves. 
Paralelamente adote hábitos saudáveis, 
comendo alimentos frescos e com poucas 
calorias.
O melhor horário para praticar esta 
atividade é no início da manhã ou no final 
da tarde. Se tiver sol passe filtro solar 
e utilize óculos escuros. Para percursos 
maiores leve consigo uma garrafa de 
água e, se preferir, coma algo antes de 
fazer a caminhada para evitar tonturas 
e mal-estar. Faça alongamento antes e 
depois para ativar a circulação e aquecer 
os músculos, evitando com isto cãibras e 
outros problemas.

Bradesco Bela Vista do Paraíso 12 x 1 BB Ta Lento                        
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 0 x 1 PLR United

RESULTADOS DA RODADA - 16/09

A equipe PLR United sagrou-se 
campeã do Torneio Bancário 
de Futsal de 2017 no dia 16 de 

setembro, ao vencer o jogo contra o 
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro por 
1 x 0, disputado no ginásio da APCEF, 
em Londrina. A terceira colocação da 
competição ficou com o Bradesco Bela 
Vista do Paraíso, que derrotou o BB Ta 
Lento pelo placar de 12 x 1.
Rafael Fernandes, do Bradesco Bela 
Vista do Paraíso, conquistou o troféu 
de artilheiro deste ano com nove gols 
marcados. O goleiro menos vazado do 
Torneio é Alexandre Oiko, do PLR United.
“Agradecemos a 
todas as equipes 
que participaram 
do Torneio 
Bancário de Futsal, 
prestigiando mais 
esta atividade 
esportiva por nós organizada, que 
promove a integração da categoria em 
nossa base territorial”, comenta Lupinha 
Moretto, diretor do Sindicato e membro 
da coordenação do certame.

Jogadores do PLR United 
comemoram a conquista do Torneio 

de Futsal 2017

Rafael Fernandes  e Alexandre Oiko, ganharam os 
troféus  de artilheiro e goleiro menos vazado

Roberto Valério  e Irineu Barrinuevo 
(acima), campeões do Truco deste 
ano, recebem prêmio da presidenta do 
Sindicato, Regiena Portieri

A secretária Geral do Sindicato,
Gisa Bisotto, com a dupla Allan

e Leonardo Pires

A dupla formada pelos funcionários do Bradesco em Londrina, Roberto Valério e 
Irineu Barrinuevo, foi campeã do Torneio Bancário de Truco realizado no dia 

16 de setembro na APCEF, após o encerramento do Futsal. O cobiçado troféu foi 
disputado por 11 duplas, com muita alegria, “facões” e cartas boas na mesa.
Allan Carlos de Oliveira, do Bradesco de Bela Vista do Paraíso, e seu companheiro, 

Leonardo Pires, foram os vice-campeões deste ano. O 
terceiro lugar ficou com Silvio Fontana, do Santander, e 
Roberto Pacheco dos Santos, vigilante do Itaú.
“O Torneio de Truco já faz parte do calendário de 
atividades do Sindicato e é uma competição marcada 
pela descontração, algo muito importante nos dias de 
hoje para deixar de lado o ambiente pesado dos bancos 
e extravasar”, avalia Irineu Barrinuevo, que além de 
coordenador do Torneio integrou a melhor dupla de 
2017.   


