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Folha BancariaBraille

DIREITOS 
GARANTIDOS 
POR DOIS ANOS

Os representantes dos traba-
lhadores e da federação dos 

bancos, a Fenaban, renovaram 
por dois anos a Convenção Co-
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letiva de Trabalho. O documen-
to, assinado em 13 de outubro, 
reúne os direitos da categoria 
bancária. Na mesma data foram 
assinados acordos específicos, 
também bienais, com o Banco 
do Brasil e a Caixa.
Com isso foi encerrada a Cam-
panha 2016, marcada por uma 
das mais longas greves da cate-
goria. Foram 31 dias de parali-
sação no BB e bancos privados 
e 32 dias na Caixa. Os 31 dias 
foram anistiados, sendo que o 
32º na Caixa terá de ser com-
pensado até 14 de novembro. 

Para todos – Neste ano, o rea-
juste é de 8% nos salários mais 
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abono de R$ 3.500; 15% no va-
le-alimentação; 10% no vale-re-
feição e no auxílio-creche. Para 
2017, a reposição da inflação 
mais 1 % de aumento real para 
salários, nas verbas e na PLR.
Os bancários garantiram a am-
pliação da licença-paternidade, 
de cinco dias para 20 dias, a par-
tir de janeiro 2017, quando o go-
verno anunciar o benefício fiscal.
Já sobre o vale-cultura, os bancá-
rios devem pressionar o governo 
federal para que seja mantido. Se 
a legislação for renovada, os ban-
cos manterão o direito.

Bancos privados 
A PLR é de 90% do salário 
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mais R$ 2.183,53, limitado a 
R$ 11.713,59.
Se o montante distribuído aos 
bancários for inferior a 5% do 
lucro líquido do banco em 2016, 
o valor aumentará até atingir os 
5% ou 2,2 salários do emprega-
do (o que ocorrer primeiro), com 
teto de R$ 25.769,88.
A parcela adicional corresponde 
à distribuição de 2,2% do lucro 
líquido entre os funcionários, li-
mitado a R$ 4.367,07.

Antecipação da PLR – Até 24 
de outubro os bancos tiveram 
de pagar antecipação da PLR e 
do adicional e pagar o abono de 
R$ 3.500. O restante tem de vir 
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até março de 2017.
A PLR correspondeu a 54% do 
salário mais R$ 1.310,12, limi-
tado a R$ 7.028,15 ou quando 
chegar a 12,8% do lucro líquido 
do banco no primeiro semestre 
deste ano.
O adicional corresponde a 2,2% 
do lucro líquido do primeiro 
semestre de 2016 divididos en-
tre os bancários, com teto de 
R$ 2.183,53. 

HSBC – Por solicitação do Co-
mando Nacional dos Bancários, 
o Bradesco pagou PLR aos oriun-
dos do HSBC. Foi considerado 
período de julho a dezembro de 
2016, e não outubro a dezembro 
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de 2016, quando passaria a con-
tar a aquisição.
Assim, o empregado recebeu 
a PLR do Bradesco, de forma 
proporcional, ou seja, metade 
da regra.

Emprego – Será criado centro 
de realocação e requalificação 
profissional para combater as 
demissões. As regras serão discu-
tidas entre bancos e movimento 
sindical.

Banco do Brasil
O funcionalismo assegurou a 
permanência da PLR semestral; 
abono de dois dias por ano, que 
podem ser fracionados em horas, 
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para reparo de próteses de ban-
cários com deficiência; mesas te-
máticas para discutir igualdade 
de oportunidades, BB Digital 
entre outros.

Caixa
No acordo aditivo foi assegura-
da, por exemplo, manutenção da 
PLR Social; a criação de um gru-
po de trabalho sobre o RH 184, 
que extingui a função de caixa; a 
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suspensão da medida que criou o 
tesoureiro minuto, além de criar 
1, 6 mil bolsas de estudos.

PLR sem IR
Os trabalhadores têm isenção ou 
descontos menores de IR na PLR: 
quem recebe até R$ 6.677,55 es-
tá isento e, a partir daí, as alí-
quotas variam de 7,5% a 27,5%.
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O cálculo é sobre o ano calen-
dário 2016. É preciso somar a 
segunda parcela da PLR 2015 
(creditada em fevereiro/março) 
com a primeira da PLR 2016. O 
Sindicato elaborou um simula-
dor de cálculo no www.spbanca 
rios.com.br

PEC 241
Encerrada a campanha, o Sindi-
cato voltou a intensificar a cam-
panha contra projetos que afe-
tam os trabalhadores e o país. 
Um deles é Projeto de Emenda 
Constitucional 241, que conge-
la por vinte anos investimentos 
em áreas essenciais como saúde 
e educação.
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.
com.br/servicos/email.aspx e receba 
notícias do Sindicato.

MUITO
BOM

ser sindicalizadoE
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