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E m 16 de abril, o Sindicato completa 96 anos. 
Durante todo o mês faremos diversos debates 
em torno da democracia, resistências das en-

tidades sindicais e a luta pelo fortalecimento dos 
direitos dos trabalhadores. 

Nesse quase um século de história, tivermos 
conquistas marcantes como a jornada de seis ho-
ras semanais, auxílio-creche, fim do trabalho aos 
sábados, vales refeição e alimentação, PLR, 13ª 
cesta-alimentação, licença-maternidade de 180 
dias, licença-paternidade ampliada de 20 dias, 

igualdade de direitos para casais homoafetivos, 
instrumento de combate ao assédio moral, entre 
outras (saiba mais nas páginas 2 e 3).

O Sindicato sempre se manteve atuante no ce-
nário político, econômico e social. A entidade se 
mantém nas ruas contra a reforma da Previdência, 
que vai prejudicar principalmente os trabalhado-
res mais pobres. Defendemos o fortalecimento 
dos bancos públicos para manter os investimentos 
no país, em saúde, educação, agricultura familiar 
e infraestrutura. 

“São 96 anos de 
resistência, luta e 
conquistas. Muitos 
bancários que entraram 
recentemente na 
categoria acham que 
nossos direitos foram 
dados pelos bancos e 
não percebem que são 
conquistas, que vieram 
de muita organização 
dos trabalhadores. E é 
importante que a nossa 
história seja contada 
pelos trabalhadores que 
participaram dessas 
lutas todas, com a união 
de toda a categoria”

Ivone Silva, presidenta do Sindicato



PLR, VALE-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-CRECHE, 
LICENÇA-MATERNIDADE DE SEIS MESES, JOR-
NADA DE SEIS HORAS, REAJUSTES ACIMA DA IN-
FLAÇÃO QUE GARANTIRAM AUMENTO REAL DE 
21,8% DESDE 2004, DESCANSO AOS SÁBADOS. 
TUDO ISSO NÃO SÃO “BENEFÍCIOS” QUE OS BAN-
COS CONCEDEM AOS SEUS EMPREGADOS. SÃO 
DIREITOS CONQUISTADOS COM A LUTA E A OR-
GANIZAÇÃO DA CATEGORIA BANCÁRIA AO LON-
GO DE 96 ANOS DE EXISTÊNCIA DO SINDICATO. 
CONFIRA ALGUMAS DAS CONQUISTAS QUE VOCÊ 
TEM DIREITO GRAÇAS AO SINDICATO

Conquista da jornada de 
seis horas de trabalho

Unificação da data base de toda a categoria em 1º de setembro

Luta conquista a complementação 
salarial para bancários afastados por 
doença ou acidentes e a verba de re-
qualificação profissional na demissão

Instrumento de combate ao as-
sédio moral e a valorização do 
piso salarial. Na segurança ficou 
assegurado: a obrigatoriedade do 
registro de BO, a divulgação de 
estatística semestral do setor, a 
garantia de transferência do ban-
cário de agência em caso de se-
questro e atendimento psicológico 
no pós-assalto

Sindicato conquista o abo-
no-assiduidade, que ga-
rante o direito a folgar um 
dia durante o ano. O com-
bate ao assédio moral é 
ampliado com a proibição 
de envio de mensagens 
aos celulares dos funcio-
nários para a cobrança de 
metas. Foi conquistada a 
não devolução do adian-
tamento emergencial de 
salário para os afastados 
por doença ocupacional

Criação da Central Única 
dos Trabalhadores

Inclusão na CCT da cláusula sobre 
igualdade de oportunidades

Valorização do piso salarial e da PLR. 
Proibição da publicação do ranking de 
performance no cumprimento de metas, 
usado para pressionar e assediar os tra-
balhadores. Na segurança, ficou proibido 
o transporte de valores por bancários

Aumento real para os 
salários; bancos passam 
a custear exames de 
CPA-10 e CPA-20 exigi-
dos pelas instituições fi-
nanceiras, se o bancário 
for aprovado. Mulheres 
que forem demitidas e 
engravidarem durante o 
aviso prévio proporcio-
nal serão readmitidas. 
Cláusula específica para 
combater as metas abu-
sivas

Conquista, com a gre-
ve de 30 dias, de au-
mento acima da infla-
ção, o que  se repetiu 
por 12 anos seguidos

Conquista da 13ª cesta-alimentação e 
do valor adicional à Participação nos Lu-
cros e Resultados

Formação do primeiro Comando Nacional e defla-
gração da primeira greve nacional da história da ca-
tegoria após o regime militar. Empregados da Caixa 
são reconhecidos como bancários e conquistam a 
jornada de seis horas e o direito à sindicalização

Primeira campanha salarial unificada da categoria bancá-
ria com a inclusão dos bancários do BB e da Caixa. Após 
greve, trabalhadores dos bancos públicos conquistam a 
mesma PLR dos bancos privados

Afastados por problemas de saúde, que 
ficam sem o salário e sem o benefício 
do INSS enquanto aguardam perícia ou 
devido à alta programada, passam a ter 
sua remuneração mantida. Conquista do 
segundo Censo da Diversidade (o primei-
ro foi realizado em 2008) com o objetivo 
de averiguar as condições de mulheres, 
negros e PCDs nas empresas. Os dados 
foram colhidos e divulgados em 2014

Mais um ano consecutivo de aumento salarial acima da inflação, 
além de reajuste ainda maior para vales refeição, alimentação e 13ª 
cesta. Combate ao assédio moral e às metas abusivas segue com a 
conquista de uma nova cláusula que  trata de ajustes na gestão das 
instituições de modo a reduzir as causas de adoecimento

Pela primeira vez, os bancários fecharam acordo válido por dois anos, 
que se mostrou extremamente importante diante da aprovação da re-
forma trablhista, que acabou com a validade dos acordos coletivos até 
sua renovação. Em 2017, a proposta garantiu 1% de aumento real para 
os salários e nas demais verbas. Todos os direitos foram garantidos

Pela primeira vez, BB e Caixa assinam a Convenção Coletiva de 
Trabalho com os demais bancos. Implantação de grupo de tra-
balho para debater assédio moralLicença-maternidade de 180 dias. Mudança no modelo 

de cálculo e melhorias da PLR adicional. Extensão de 
direitos aos casais homoafetivos

Conquistado o vale-refeição

Unificação nacional dos pisos salariais

Assinatura da primeira Convenção Cole-
tiva de Trabalho válida para todo o país

Conquista do vale-alimentação

Bancários são a primeira cate-
goria a conquistar a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) em 
Convenção Coletiva de Trabalho

Primeira greve geral da ca-
tegoria, com conquista da 
estabilidade a partir dos dois 
anos de trabalho e criação do 
Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Bancários (IAPB), 
extinto em 1967, durante a 
ditadura militar

Garantia de recebimento de 
horas extras e da aposenta-
doria por tempo de serviço

A “Greve da Dignidade” conquista o Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS). Em 
campanha junto com outras categorias, 
os bancários e os trabalhadores brasilei-
ros garantiram o 13º salário

Conquista do auxílio-creche
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Mesmo em conjuntura adversa resultante da reforma trabalhista, a categoria bancária, organizada em seus sindicatos, conseguiu 
fechar um acordo de dois anos que manteve todos os direitos da CCT e ainda conquistou reajuste de 5% sobre salários e demais verbas 
(como PLR, VA e VR) – com aumento real de 1,31% em 2018 (bit.ly/aumentoreal2018) – e garantia de 1% de aumento real em 1º de 
setembro deste ano.  Além disso, avançou em novas conquistas (bit.ly/Campanha2018) como o parcelamento do adiantamento das 
férias (bit.ly/parcelamentoadiantamentoferias) e a realização de novo censo da diversidade, para avançar na promoção da igualdade 
de oportunidades nos bancos para mulheres, negros e PCDs. Em uma primeira reunião com a Fenaban, ficou acertado que este novo 
censo seria complementado com a criação de agentes da diversidade nos locais de trabalho: um bancário responsável por promover 
debates sobre o tema (bit.ly/censodiversidade).

2018 e 20192018 e 2019

Fim do trabalho aos sábados
19621962
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Prêmios, 
arte e 
consumo 
sustentável 
no mês de 
aniversário 
do Sindicato
A entidade preparou programação 
especial em abril para celebrar 
seu aniversário de 96 anos. 
Sorteios de ingressos para shows e 
peças de teatro, café aberto para 
apresentações de bancários e feira 
de orgânicos estão entre as atrações. 
Não fique fora dessa! 
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Mostre seu talento

Orgânicos

Para concorrer às cortesias é simples: basta ser 
sindicalizado e seguir/curtir os canais do Sindicato 
no Instagram (@spbancarios), no Facebook (face-
book.com/SPBancarios) e YouTube (youtube.com/
SPBancarios) e comentar as postagens oficiais (ve-
ja eventos, datas dos sorteios e prazos para comentá-
rios abaixo) dos sorteios com nome completo, ban-
co onde trabalha e a hashtag #96AnosDeLuta.

Até 11 de abril: inscrições para a peça O Fan-
tasma da Ópera (Teatro Renault, apresentação do 
dia 28.04) e para os shows das duplas Bruno e 
Marrone (Credicard Hall, dia 27 de abril) e Mar-

cos e Belutti (Credicard Hall, em 24 de maio, 
lançamento de DVD). Sorteios em 12 de abril. 

De 15 a 17 de abril: inscrições para o show Zé 
Ramalho, Falamansa e Rastapé (Centro de Tradi-
ções Nordestinas, dia 10 de maio), para o evento 
“Boi no Rolete – Dia das Mães” (Estância Alto da 
Serra, em 12 de maio) e para o Parque da Mônica.
Sorteios em 18 de abril. 

De 22 a 25 de abril:  inscrições para o show 
Zeca Pagodinho e Raça Negra (Estância Alto da 
Serra, dia 25 de maio) e para o Parque da Mônica. 
Sorteios em 26 de abril.

Durante as quartas-fei-
ras ‒ 10, 17 e 24 do mês 
de abril ‒ o Café dos Ban-
cários  (Rua São Bento, 
413, pertinho da estação 
São Bento do metrô) abri-
rá espaço para apresenta-
ções de sindicalizados no 
projeto Bancário é Show.

Para fazer sua inscrição, 
o bancário sindicalizado 

deve enviar para o e-mail cultural@spbancarios.com.br link, vídeo 
ou texto de sua apresentação, nome completo e matrícula sindi-
cal ou funcional. Mas atenção! O bancário efetivamente tem de 
participar da apresentação! E se você não é sindicalizado, faça já 
sua sindicalização (spbancarios.com.br/sindicalize-se). 

Após o envio, o seu material será analisado pela Secretaria Cul-
tural do Sindicato. Os artistas selecionados se apresentarão no 
Café dos Bancários, com direito a entrevista e tudo. Não fique 
fora dessa!

Alimentos frescos, livres de agro-
tóxicos e com preços justos. Essa é 
a proposta da Feira de Orgânicos e 
Cultural promovida pelo Sindica-
to no Espaço Lélia Abramo (Rua 
Carlos Sampaio, 305 – Regional 
Paulista). A feira acontece em dois 
domingos de abril, 14 e 28, das 10 
às 14h, com entrada gratuita. 

O visitante encontrará itens or-
gânicos, agroecológicos e artesana-
tos da economia solidária através 
do grupo Conecta em Rede – Re-
de de Colaboração  Solidária, que 
tem como objetivo contribuir para 
a comercialização do trabalho de 
empreendedores, levando  para a 
feira  artesanatos, roupas, alimentos 
e bebidas orgânicas, como vinhos e 
cachaças.

No domingo 28 está confirmada 
ainda a apresentação do grupo Gru-
po Faces da Cultura Popular, que 
levará para a feira muito carimbó, 
dança dos orixás e capoeira. 


