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DIREITOS NÃO
CAEM DO CÉU!

QUEM LUTA,
CONQUISTA

2020/2022
Em plena pandemia de Covid-19 
renovados todo os direitos da CCT 

por dois anos;
Reajuste de 1,5% mais abono de 

R$ 2.000;
INPC integral e mais 0,5% de ganho 
real nos salários e verbas em 2021;

Direitos da CCT para o teletrabalho

2022/2024
Renovação da CCT por dois anos;
8% de reajuste nos salários;
INPC integral em 2023 mais 
0,5% de aumento real;
10% de reajuste no Vale-ali-
mentação e no Vale-refeição;
Adicional de R$ 1.000 no 
Vale-alimentação;

Com muita garra e organização 
nossa categoria amplia conquistas 
ao longo dos anos. Somamos 
vitórias que avançaram na 
ampliação dos direitos, justiça social 
e na valorização dos trabalhadores

Greve garante 
jornada de de 
seis horas nos 
bancos

1933
Mobilização dos 

bancários e a Greve 
da Dignidade 

acaba com trabalho 
aos sábados

1962

Conquista do 
Auxílio-creche

1981
Unificada 
a data-
base

1982Organização mobiliza 
500 mil bancárias na maior 
greve da história

1990  -  Conquistado 
o Vale-refeição fruto 
de duas greves, 
passeatas e diversas 
manifestações

1991 - Unificação 
nacional dos pisos 

1992 - Assinada 
pela primeira vez 
a CCT (Convenção 
Coletiva Nacional

1995 
Campanha Nacional 
assegura recebimento da 
Participação nos Lucros e 
Resultados 
1994  
Conquista 
do Auxílio 
Cesta-
alimentação

1997 - 
Afastados 

por doenças/
acidentes recebem 
complementação 
salarial. Verba para 
Requalificação 
Profissional na 

demissão passa a 
integrar CCT

2003 - Unidade 
garante PLR dos 
bancários dos 
bancos  públicos 2004    Greve 

conquista 
aumento real nos 
salários

2000  - Cláusula 
estabelece regras 
sobre igualdade 
de oportunidades

2007 
CCT  passa a 

estabelecer a 13ª 
Cesta -alimentação

2009  -  Licença 
maternidade é 
ampliada para seis 
meses
Cláusula na CCT prevê 
isonomia de tratamento 
para homoafetivos 
Nova forma de cálculo 
da PLR

2006   
Mobilização forte 

garante PLR 
Adicional

2010  
Assinado com 
Bancos Acordo 
de Combate 
ao Assédio 
Moral

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

2012  - Afastados para 
tratamento de saúde têm 

assegurado salários até liberação 
do benefício do INSS

2013   
Categoria passa  
a receber o Vale 

Cultura.
 Conquistado 

o Abono 
-assiduidade 2014  -  Bancos 

aceitam custear 
exames de CPA10 e 
CPA-20. Cláusula na 
CCT prevê combate às 
metas abusivas

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

Empregados da 
caixa conquistam 
enquadramento 
como bancários .

1985

bancos  públicos

CCT  passa a 

2013   

Siga a história das lutas 
que levaram à obter as 
principais conquistas da 

categoria

Siga a história das lutas 
que levaram à obter as 
Siga a história das lutas 
que levaram à obter as 
Siga a história das lutas 

principais conquistas da 
que levaram à obter as 
principais conquistas da 
que levaram à obter as 

Conquista 
do Auxílio 

alimentaçãoalimentação

1991 - assegura recebimento da 
Participação nos Lucros e 

2018/2020
Manutenção de 

todos os direitos dos 
bancários;

Parcelamento do 
adiantamento de 

férias;
Reajuste de 1% para 

2019

Cláusula 
estabelece regras 

Coletiva Nacional

2012  - 
Assinado com 
Bancos Acordo 

2011   
Pisos são 
valorizados 

Assinado com Pisos são 

1997 - 

manifestações como bancários .manifestações

Aumento de 13% no teto da 
parcela da PLR adicional;
Regulamentação na CCT de 
direitos no teletrabalho;
Cláusulas previnem assédio 
sexual e criação de canal de 
denúncias;
Negociação das metas em 2023

greve da história

Campanha Nacional 
assegura recebimento da assegura recebimento da 

greve da história

2020/2022

CCT prevê combate às 

todos os direitos dos 

Reajuste de 1% para 

A organização da categoria 
bancária em torno dos 
Sindicatos é a razão para os 

diversos direitos que estão garantidos 
na CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) e nos ACTs (Acordos 
Coletivos de Trabalho) específicos 
assinados com os bancos. Greves 
memoráveis foram realizadas para 
conquistar, por exemplo, a jornada 
de trabalho de 6 horas diárias de 
segunda a sexta-feira.

Com a maioria dos demais direitos, 
relacionados à remuneração, saúde, 
segurança, condições de trabalho 
e questões sociais, também não foi 
diferente. A cada ano surgem novas 
demandas e inúmeras rodadas de 
negociações são realizadas para 
assegurar mais avanços gerais ou 
específicos.

O presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, afirma 
que para que a categoria continue 
agregando novos direitos à CCT e 
aos ACTs é fundamental ampliar 
a sindicalização. “Os direitos 
conquistados junto aos bancos 
são fruto das ações desenvolvidas 
pelas entidades e valem para 
todos. Para manter toda a nossa 
estrutura de apoio, bem como das 
demais instâncias do movimento 
sindical, precisamos contar com as 
mensalidades pagas voluntariamente 
pelos bancários e bancárias filiados”, 
explica.  
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Funcionários devem entregar 
declarações do IR pelo e-Patri

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

Saiba MaisSaiba Mais

Dia 9/02 tem 
plenária virtual 
com PCDs

A Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) vai 
realizar no dia 9 de fevereiro, a partir das 19h30, 
uma plenária virtual com as empregadas e 
empregados da Caixa Econômica Federal, 
para tratar dos principais aspectos funcionais 
e de carreira das PCDs (Pessoas com 
Deficiência). O evento será realizado por meio 
da plataforma Zoom, por isso o número de 
participantes é reduzido, sendo necessário 
fazer inscrição com antecedência pelo link
h t t p s : / / u s 0 6 w e b . z o o m . u s /
m e e t i n g / r e g i s t e r / t Z U q c e -
rrzIrE9dqZQu0zGCGock7TBiKFnWl

O objetivo é levantar os problemas 
enfrentados pelas PCDs para subsidiar as 
negociações com a direção do banco. Segundo 
o presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco, as reivindicações desse segmento 
de empregados foram debatidas no último 
Conecef (Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal) e encaminhadas 
para o banco, mas a gestão anterior não deu 
prosseguimento às negociações.

“Com a posse de Rita Serrano na 
Presidência da Caixa temos a expectativas 
de avanços na discussão dos problemas, 
não só das PCDs, mas de todo o conjunto de 
empregados. Neste caso específico, muitas 
vezes as barreiras não são apenas físicas, mas 
também na ascensão na carreira e até no 
acesso ao sistema do banco”, explica. 

Está chegando a hora de fazer a 
declaração do IRPF (Imposto de Renda 
Pessoa Física) referente ao ano base 

2022. Para os funcionários do Banco do Brasil 
existe a recomendação para que a mesma 
seja apresentada por meio do sistema e-Patri, 
que é administrado pela CGU (Controladoria-
Geral da União).

Essa determinação é válida para todos 
agentes públicos civis da administração 
pública federal, conforme dispõe o decreto 
10.571, assinado pelo ex-presidente Jair 
Bolsonaro no dia 9 de dezembro de 2022. O 
objetivo do governo é analisar as declarações 
de bens para verificar se há conflito de 
interesses, ou seja, aumento do patrimônio 
do agente público incompatível com seus 
rendimentos.

O secretário de Formação do Sindicato de 
Londrina, Laurito Porto de Lira Filho, lembra 
que assim que a direção do Banco do Brasil 
comunicou essa mudança na declaração 
do IRPF causou estranheza no movimento 
sindical, uma vez que todas possuem seus 
protocolos internos para mitigar os conflitos 
de interesses. “O banco foi questionado por 
isso e em sua resposta informou que após 
consultar a CGU entendeu que o decreto 
10.571 está em vigor e precisa ser respeitado. 
Sendo assim, a orientação do Banco do 
Brasil é para que todos os funcionários e 
funcionárias entreguem suas declarações 
pelo e-Patri”, resume Laurito.

O sistema deve ser acessado através do 
endereço https://epatri.cgu.gov.br/signin. 

O portal está integrado ao portal e-Gov 
da União, por isso é aconselhado fazer o 
login clicando no menu “Outras opções 
de Identificação”, Login com seu banco, 
colocando o banco, agência, conta e senha 
da conta, pois o portal classifica de acordo 
com o acesso os usuários como bronze, 
prata e ouro e somente os usuários prata 
ou superior têm acesso ao preenchimento 
da declaração. Você receberá um código e 
entrará no portal para o preenchimento, lá 
você clicará na opção “Autorizar o acesso à 
declaração do IRPF”.

Quem optar por não compartilhar a sua 
declaração do IRPF no portal e-Patri deverá, 
nas datas estipuladas, incluir diretamente 
as declarações de imposto de renda através 
do link “Apresentar declaração no e-Patri”. 
Atenção, porque não é possível enviar o 
arquivo em PDF, mas sim o arquivo que o 
programa de declaração do IRPF lê.

Os funcionários que se aposentaram antes 
do dia 9 de dezembro de 2021, caso recebam 
a solicitação, devem entrar em contato com 
o setor de Gestão de Pessoas do empregador 
solicitando a regularização cadastral junto ao 
SIEST (Sistema de Informações das Estatais, 
da Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais do Ministério da 
Economia), pois é dessa base de dados que a 
CGU utiliza para pedir as declarações.

Empregados e empregadas da Caixa 
Econômica Federal associados às APCEFs 
elegem, das 9h do dia 8 até às 18h do dia 9 
de fevereiro, a Diretoria e os integrantes 
do Conselho Fiscal da Fenae (Federação 
Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa). Votam todos que se associaram às 
entidades até o dia 31/08/2022.

A votação será feita por meio de urnas 
físicas, que poderão estar nas sedes das 
Apcefs ou itinerantes, devendo percorrer 
as unidades da Caixa. A Chapa 1 – 
Movimento em Defesa da Caixa é a única 
inscrita e tem como candidato à reeleição 
o atual presidente da Fenae, Sérgio 
Tekemoto. O Paraná está representado 
na Chapa pelo diretor do Sindicato de 
Curitiba, Antonio Luiz Fermino. 

Nos dias 8 e 9 vote 
Chapa 1 nas eleições 
da Fenae 



FEVEREIRO 2023 - 3

Movimento sindical solicita
antecipação da PLR aos bancos

Leia mais sobre o lucro do Bradesco no endereço
  www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Santander tem queda 
de 21,1% no lucro
do ano passado

O Santander surpreendeu o mercado 
financeiro na semana passada com a 
divulgação do balanço referente ao quarto 
trimestre de 2022, que apresentou uma 
queda de 21,1% no lucro líquido gerencial 
em relação ao resultado de 2021. Ao mesmo 
tempo, o banco registrou um aumento de 
61,5% no mesmo período.

Já as receitas com prestação de serviços 
mais as tarifas cobradas dos clientes tiveram 
queda de 0,3%, mas mesmo assim cobrem 
191,43% das despesas com pessoal.

A redução no lucro do Santander não 
afetará o pagamento da PLR aos funcionários

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Sindicato ganha  
ação da 7ª e 8ª hs 
para bancários
de Londrina

Já está em fase de execução na Justiça 
do Trabalho uma ação proposta pelo 
Sindicato de Londrina requerendo o 
pagamento aos bancários e bancárias do 
Itaú Unibanco dos direitos referentes à 7ª 
e 8ª horas como extraordinárias. Nesta 
fase do processo devem ser apresentados 
à Justiça os nomes dos substituídos que 
receberão do banco os valores referentes 
às essas horas como extras. “Bancários 
e bancárias que trabalharam no Itaú em 
Londrina entre novembro de 2012 e 2018 
no cargo Assistente de Negócios Empresa 
e Assessor Operacional Empresa devem 
nos procurar para receber seus direitos”, 
orienta o secretário de Assuntos Jurídicos 
do Sindicato de Londrina, Leonardo Rentz.

Os contatos com o Sindicato podem 
ser feitos pelo telefone (43) 3372-8787 ou 
(43) 99604-0139, para que seja verificado 
seus direitos de receberem às 7ª e 8ª 
horas trabalhadas como extraordinárias. 
Leonardo afirma que diversas outras ações 
requerendo as diferenças referentes à 7ª e 8ª 
horas como extras, contra os bancos, ainda 
estão tramitando na Justiça do Trabalho. 
“Assim que conseguirmos novas decisões 
favoráveis à categoria e transitarem em 
julgado convocaremos os substituídos para 
receber seus direitos”.

Com o objetivo de assegurar aos 
bancários e bancárias condições de 
honrar seus compromissos neste 

início de ano, a Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) enviou no dia 1º de fevereiro ofício 
aos principais bancos do país solicitando 
a antecipação do pagamento da segunda 
parcela da PLR (Participação nos Lucros e/ou 
Resultados). Pela CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) PLR 2022, os bancos privados 
têm prazo até o dia 1º de março de 2023 
para efetuar o pagamento, mas o pedido de 
antecipação vem sendo feito durante anos 
para aliviar as despesas da categoria com 
o pagamento do IPTU, IPVA e a compra de 
material escolar.

A Contraf-CUT também enviou 
correspondência solicitando a antecipação 
para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, que têm prazos diferentes para 
efetuar o pagamento da PLR. Na Caixa, o 
limite para fazer o crédito é o dia 31 de março 
e no BB pode ser feito até 10 dias úteis após 
a distribuição dos dividendos aos acionistas.

“A maioria dos bancos atende ao pedido do 
movimento sindical e antecipa o pagamento 
da PLR, o que é uma forma de reconhecimento 
do trabalho que o bancário e a bancária 
desempenham na obtenção de lucros cada 
vez mais altos. Mas, infelizmente, sempre 
tem aquele que acaba deixando para o final 
do prazo”,afirma o presidente do Sindicato de 
Arapoti, Carlos Roberto de Freitas.

Desendivida: horas devem ser compensadas
Fugindo mais uma vez do diálogo com o 

movimento sindical, o Santander comunicou 
aos funcionários e funcionárias na tarde 
do dia 3 de fevereiro, que as agências 
funcionarão das 9h às 18h entre os dias 6 
e 10. Essa é uma nova etapa do Programa 
“Desendivida”, lançado pelo banco no início 
de 2022, sem negociação com os Sindicatos 
e que obrigava os bancários a trabalhar aos 
sábados.

Esse Programa foi alvo de diversas 
ações judiciais e liminares impediram a 
abertura das agências aos sábados, porque 
isso desrespeita a jornada de trabalho 
da categoria bancária. De acordo com o 
diretor do Sindicato de Apucarana, Agnaldo 

Gonçalves, essa estratégia do Santander de 
estender o expediente não vai livrar o banco 
de fazer a compensação das horas excedentes 
conforme prevê o normativo imposto pelo 
próprio banco. “Os funcionários devem 
registrar corretamente o ponto, inclusive o 
intervalo para o almoço, porque os Sindicatos 
de todo o país não aceitam exploração. Quem 
trabalhar horas a mais terá direito a descansar 
ou a receber a remuneração correta”, ressalta.

Se houver irregularidade no registro de 
ponto denuncie ao Sindicato!

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
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EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

A 15ª 
Conferência 
Municipal de 
Saúde será 

realizada dias 
10 e 11/03

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

Saiba MaisSaiba Mais

LONDRINA

Trabalhadores aprovam propostas 
para a 15ª Conferência de Saúde
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Assembleia aprova
remanejamento na 
Diretoria Administrativa

Evento realizado no 
Sindicato de Londrina 

reuniu  trabalhadores de 
diversas categorias

Com a participação de aproximadamente 
30 pessoas, foi realizada no dia 28 de 
janeiro, no Auditório Joaquim Borges 

Pinto, da Sede Administrativa do Sindicato 
de Londrina, a Pré-conferência de Saúde do 
Subsegmento dos Sindicatos de 
trabalhadores e trabalhadoras 
e Centrais Sindicais. Foram 
debatidas as demandas da saúde 
pública e aprovadas propostas 
a serem encaminhadas para a 
15ª Conferência Municipal de 
Saúde, que ocorrerá nos dias 10 
e 11 de março na UNICESUMAR, 
campus Londrina.

A vereadora de Londrina, 
Lenir de Assis (PT), fez parte da 
mesa na abertura dos trabalhos, juntamente 
com o secretário-geral do Sindicato de 
Londrina, Dirceu Quinelato, da secretária 
de Saúde, Eunice Miyamoto, do secretário 
de Formação, Laurito Porto de Lira Filho e 
da jornalista e representante do Coletivo de 
Sindicatos de Londrina, Elsa Caldeira.

De acordo com Laurito, que também é 
integrante do Conselho Municipal de Saúde 
de Londrina, entre as propostas aprovadas 
está o combate ao assédio moral no trabalho, 

problema que mais atinge a categoria bancária 
nos últimos anos. “Hoje, o assédio moral é 
um dos principais fatores do elevado número 
de adoecimento psicológico nos bancários e 
bancárias. Sabemos que essa é uma prática  

comum no mercado de trabalho 
de outros setores, por isso 
entendemos que a prevenção 
dos danos causados pelo 
assédio moral deve passar a ser 
uma política de saúde pública, 
construída a partir de amplo 
debate entre representantes do 
poder público, das empresas e 
dos trabalhadores”, avalia.

Também tiveram destaque 
nos debates e estão entre as 

propostas para a Conferência Municipal a 
revisão da tabela de valores do SUS (Serviço 
Único de Saúde) e o seu fortalecimento, 
levando em conta os retrocessos e o 
sucateamento dos serviços destinados às 
camadas mais vulneráveis da população nos 
últimos seis anos. 

CORNÉLIO PROCÓPIO

A Assembleia Geral dos bancários e 
bancárias de Cornélio Procópio e Região, 
realizada no dia 6 de fevereiro, na sede da 
entidade, aprovou o remanejamento na 
Diretoria Administrativa. O diretor Jefferson 
Zanini Palma assumiu a Secretaria de 
Finanças em substituição a Celso Aparecido 
Marquito, que retornou ao seu trabalho no 
Bradesco.

 O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Johni Oliveira Müller, afirma que 
o remanejamento de cargos está previsto no 
Estatuto da entidade, mas deve passar por 
deliberação da Assembleia Geral da categoria. 
“As mudanças são normais e o importante 
é que as bancárias e bancários fiquem por 
dentro da forma como o Sindicato vem sendo 
administrado, mantendo a transparência em 
todos os seus atos”, explica. 

Sábado (11) é dia de 
Feirão da Resistência 
em Londrina

No próximo sábado (11/02) ocorrerá a 
primeira edição deste ano do Feirão da 
Resistência e da Reforma Agrária, com a 
comercialização de alimentos orgânicos 
produzidos pelo MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra) e 
comidas artesanais. A entrada é gratuita 
e a programação vai das 9h às 17h na sede 
do MARL (Movimento dos Artistas de Rua 
de Londrina), localizada na Av. Duque de 
Caxias, 3.241.

Às 10h haverá apresentação do cantor 
Guto Medalha e também a Oficina 
Comunicação Felina – Como fazer sua 
gata e gato mais felizes. Aluísio Cavalcanti 
vai cantar no evento às 11h e às 12h vai ter 
Roda de Capoeira com o Centro Esportivo 
Capoeira de Angola. Vai ter ainda às 13h o 
Grupo Boi da Vila e, depois, às 15h será a vez 
do Chorinho Regional Flor do Café. O Feirão 
contará ainda com animação do DJ Damião 
Mili Anos, que encerrará esta edição às 17h.

O Feirão da Resistência e da Reforma 
Agrária é organizado pelo MARL, MST e 
tem o apoio do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Norte do Paraná.


