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Antecipação da PLR:
tudo de bom!

Sindicato enviou carta aos bancos cobrando pagamento da segunda parcela; com gastos extras do
início do ano, bancários começam a questionar se valores podem ser creditados antes de março

Fim de férias, impostos, material escolar. 
As contas se avolumam e os bancários já 
começam a pensar: bem que os bancos 
podiam antecipar o pagamento da se-

gunda parcela da PLR.
De acordo com a Convenção Coletiva de Tra-

balho, as instituições financeiras têm até 2 de 
março para fazer esse crédito. Mas com o início 
da temporada de publicação dos balanços das 
instituições, dos resultados de 2016, já é possí-
vel calcular os valores da Participação nos Lu-
cros e Resultados final. Santander divulgou em 
26 de janeiro, o do Bradesco está previsto para 
2 de fevereiro, Itaú no dia 7 e BB no dia 16. A 
Caixa ainda não divulgou uma data. 

Diante disso, o Sindicato enviou carta aos ban-
cos, na quarta-feira 1º, solicitando a antecipação.

“Os bancos podem pagar antes de março e 

seria muito bom para os bancários, quem sabe 
até aproveitar o feriado do Carnaval com o di-
nheiro já na conta”, afirma Juvandia Moreira, 
presidenta do Sindicato. 

Os bancários foram a primeira categoria a 
conquistar o direito à PLR previsto na Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT), em 1995. A 
mobilização conjunta ao lado do Sindicato, na 
Campanha Nacional Unificada de 2007, garan-
tiu o valor adicional à PLR. Além disso, desde 
2013, os trabalhadores têm direito à PLR sem 
IR para determinados valores e, a partir destes, 
descontos progressivos.

ENTENDA A PLR – A Participação nos Lucros 
e Resultados corresponde a 90% do salário-base 
mais R$ 2.183,53, limitado a R$ 11.713,59. Se 
o total distribuído a todos os funcionários não 

atingir 5% do total do lucro líquido de 2016, o 
valor individual deverá ser majorado até alcan-
çar 2,2 salários, limitado a R$ 25.769,88, ou até 
que se atinja os 5%. O pagamento tem de ser 
feito até 2 de março de 2017.

No ano passado, os bancários receberam 54% 
sobre o salário, acrescido de R$ 1.310,12, li-
mitado a R$ 7.028,15 ou ao teto de 12,8% do 
lucro líquido do banco no primeiro semestre 
de 2016.

O valor adicional à PLR corresponde à divi-
são linear de 2,2% do lucro líquido do exercício 
de 2016 dividido em partes iguais pelo número 
total de empregados, até o limite individual de 
R$ 4.367,07. No ano passado, foram pagos 
os 2,2% correspondentes à apuração do pri-
meiro semestre, limitados a R$ 2.183,53 por 
funcionário. 

Licença-paternidade está valendo e é retroativa
A licença-paternidade de 20 dias é um direito de todos os bancá-

rios e já está valendo. Sindicato e Contraf-CUT cobraram e a Fenaban 
(federação dos bancos) já notificou todos os bancos a conceder o 
benefício inclusive de forma retroativa. Assim, todos os pais de be-
bês nascidos a partir de 27 de dezembro poderão gozar a licença-pa-
ternidade de 20 dias. Quem tirou somente os cinco dias referentes à 
legislação até 2016, poderá aproveitar os outros 15 a partir de agora. 

Para usufruir, o bancário deve fazer requisição por escrito ao banco 

em até dois dias úteis após o parto, apresentando documento que 
comprove participação em programa ou atividade de orientação 
sobre paternidade responsável. O Sindicato promove o curso para 
sindicalizados: informe-se pelo 3188-5200. A licença-paternidade de 
20 dias também se aplica para pais que adotam. 

No caso dos dias retroativos, os bancários devem procurar o RH do 
banco para solicitar o direito. Em caso de dificuldade, podem procu-
rar o Sindicato.
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AO LEITOR

Alguns setores mais con-
servadores da mídia defen-
dem as reformas Trabalhista 
e Previdenciária, que restrin-
gem ou acabam com direi-
tos e enfraquecem a luta dos 
trabalhadores.

A mudança da CLT e do 
direito à aposentadoria, am-
pliação da terceirização e o 
enfraquecimento dos sindi-
catos também estão na pauta 
do governo. Querem acabar 
com a segurança jurídica para 
explorar os trabalhadores sem 
enfrentar sindicatos fortes, 
combativos e organizados.

Vamos à luta defender nos-
sos direitos. Construir uma 
sociedade justa significa pro-
mover o desenvolvimento 
com inclusão social, sem ne-
nhum direito a menos. Temos 
de defender os direitos de 
cidadania assegurados pela 
Constituição Federal de 1988, 
marco do processo civilizató-
rio nacional.

Queremos um país demo-
crático, plural, com direitos 
assegurados para os trabalha-
dores. O atual governo, por 
ter surgido de um golpe jurí-
dico, político e midiático, não 
tem representatividade nem 
legitimidade para propor mu-
danças que afetarão as futuras 
gerações. Muito menos com o 
espírito das mudanças que 
pretende impor, cruéis e pre-
judiciais à sociedade.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Não ao
retrocesso

www.spbancarios.com.br

Filiado à CUT, Contraf e Fetec-SP

Presidenta: Juvandia Moreira

Diretora de Imprensa: Marta Soares

e-mail: folhabancaria@spbancarios.com.br

Redação: André Rossi, Andréa Ponte Souza, 
Danilo Motta, Felipe Rousselet, Rodolfo Wrolli e 

William De Lucca

Edição: Jair Rosa (Mtb 20.271)

Edição Geral: Cláudia Motta

Diagramação: Fabiana Tamashiro e Linton Publio

Tiragem: 100.000 exemplares

Impressão: Bangraf, tel. 2940-6400

Sindicato: R. São Bento, 413, Centro-SP, 
CEP 01011-100, tel. 3188-5200

Regionais: Paulista: R. Carlos Sampaio, 305, 
tel. 3284-7873/3285-0027 (Metrô Brigadeiro). 
Norte: R. Banco das Palmas, 288, Santana, tel. 

2979-7720 (Metrô Santana). Sul: Av. Santo Amaro, 
5.914, tel. 5102-2795. Leste: R. Icem, 31, tel. 

2293-0765/2091-0494 (Metrô Tatuapé). Oeste: R. 
Benjamin Egas, 297, Pinheiros, tel. 3836-7872. 
Centro: R. São Bento, 365, 19º andar, tel. 3104-
5930. Osasco e região: R. Presidente Castello 

Branco, 150, tel. 3682-3060/3685-2562

Folha Bancária

quinta, sexta e segunda-feira 2, 3 e 6 de fevereiro de 2017

M
AU

RI
CI

O
 M

O
RA

IS

SE
EB

-S
P

Os trabalhadores do BB 
interessados em agendar reu-
nião na Comissão de Conci-
liação Voluntária (CCV) so-
bre 7ª e 8ª horas já podem 
entregar documentos na 
sede do Sindicato (Rua São 
Bento, 413, Centro). A re-
novação do acordo de CCV 
foi aprovada em assembleia 
no dia 31.

“Este acordo é mais 
abrangente. Atende tam-
bém bancários que tiveram 
funções extintas ou que 
ocupam novos cargos de-
vido à reestruturação em 
curso desde novembro”, ex-
plica o diretor do Sindicato 
Renato Carneiro.

Os documentos – termo 
de reivindicação de CCV 
e documentos originais e 
cópias de CPF, RG, cartei-
ra de trabalho e histórico 
funcional – devem ser en-
tregues na Central de Aten-
dimento do Sindicato, das 
8h às 20h.

BB Digital – A forma acelera-
da, pouco transparente e sem 
estrutura com que o BB con-
duz a ampliação de seus es-
critórios digitais será tema de 
debate na sexta 3, durante a 
segunda mesa temática sobre 
o BB Digital. Acompanhe pe-
lo www.spbancarios.com.br. 

A Justiça do Trabalho do 
Distrito Federal concedeu 
liminar válida para todo o 
país, na terça-feira 31, anu-
lando os novos valores que 
seriam cobrados dos assisti-
dos pelo Saúde Caixa a partir 
de quarta 1º. A ação foi im-
petrada pela Contraf-CUT, 
pela Fenae e por sindicatos 
de todo o Brasil após a dire-
ção da Caixa anunciar o rea-
juste nas contribuições.

De acordo com documen-
to do banco, a mensalidade 
dos trabalhadores da ativa e 
aposentados passaria de 2% 
para 3,46% da remuneração 
base; a coparticipação das 
despesas assistenciais subiria 
de 20% para 30% e o va-
lor limite da coparticipação 
passaria de R$ 2.400 para 
R$ 4.200. 

O diretor executivo do Sin-
dicato Dionísio Reis destaca 

que o reajuste unilateral fere 
o acordo aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
que estabelece a manutenção 
dos percentuais e valores co-
brados dos assistidos.

Ato – A liminar foi concedida 
no Dia Nacional de Luta em 
defesa do Saúde Caixa. Em 
São Paulo, houve ato no setor 
de pessoas (Gipes). 

Saúde Caixa: sindicatos barram aumento
Liminar da Justiça atende solicitação de 
representantes dos trabalhadores e freia reajuste 
imposto pelo banco, que contraria acordo

CAIXA FEDERAL 

Acordo de CCV é renovado
Funcionários decidem manter Comissão de Conciliação
Voluntária para 7ª e 8ª horas; interessados já podem agendar

BANCO DO BRASIL OSASCO

A Regional Osasco do 
Sindicato (Rua Presidente 
Castelo Branco, 150) ficará 
fechada para reformas en-
tre os dias 6 e 10 de feverei-
ro. Neste período o atendi-
mento ao público será sus-
penso. Casos emergenciais 
devem ser resolvidos na 
Central de Atendimento, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 20h, pelo 3188-5200.

Lembrando que a sede 
do Sindicato seguirá com 
atendimento normal na 
Rua São Bento, 413, pró-
ximo à estação São Bento 
do Metrô. 

Regional 
em reforma

/spbancarios /spbancarios
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Movimento Pela Saúde vence eleição na Caixa
Apoiada pelo Sindicato, a Chapa 2 – Movimento Pe-
la Saúde obteve 7.569 votos e foi eleita para com-
por o Conselho de Usuários do Saúde Caixa. Entre 
seus componentes, a chapa vencedora conta com 
a agora reeleita integrante do Conselho, Ivanilde 
Moreira, a Ivi, que também é diretora da Apcef-SP.

“É uma vitória importante. A chapa 2 tem o com-
promisso de lutar para que o Conselho de Usuários 
torne-se deliberativo. Também defende o modelo 
de custeio, conquista histórica dos trabalhadores”, 
diz o diretor do Sindicato e empregado da Caixa, 
Dionísio Reis.

 u Ato na Gipes marca Dia Nacional de Luta

 u Assembleia, no dia 31, votou renovação da CCV
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Um protesto em frente 
à matriz do Santander, a 
Torre, foi a forma escolhi-
da pelos banespianos para 
mandar um claro recado 
ao banco: eles estão insatis-
feitos com as mudanças no 
estatuto impostas pela ins-
tituição financeira. O ato 
será dia 8, a partir das 11h.

“É muito importante a 
presença do maior número 
de pessoas neste ato, que 
será chamado por todas as 
associações e sindicatos”, 
convoca Rita Berlofa, di-
retora executiva do Sindi-
cato e vice-presidenta da 
Afubesp.

A atividade foi aprova-

da em assembleia histórica 
que reuniu mais de 1.600 
banespianos, em pleno sá-

bado, dia 28, no E.C. Ba-
nespa (SP). A negativa à 
proposta de reforma estatu-

tária foi massiva. Foram re-
gistrados apenas dois votos 
a favor – o do presidente do 
Banesprev, Jarbas de Biagi, 
e o do diretor de Segurida-
de, Flavio Bettio, ambos in-
dicados pela patrocinadora.

A proposta de mudança 
do estatuto retira poderes 
da assembleia, dos partici-
pantes da gestão do fundo, 
da sétima vaga, além da 
perda de outros direitos. 
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Os bancários do DSPS lo-
tados na compensação estão 
apreensivos com uma onda de 
demissões e com o processo de 
terceirização na área de malotes. 
Já foram cinco dispensas em se-
tores envolvidos com a operação 
daquele setor.

O dirigente sindical Marcelo 
Peixoto destaca que a Fenaban 
está discutindo, em conjunto 
com a Contraf-CUT, a cons-
trução do Centro de Realoca-
ção Profissional, conquista da 
Campanha Nacional 2016. “E 
o Bradesco tem assento na Fe-
naban. Como é que um banco 
inserido nessa discussão demite 
e terceiriza ao invés de realocar 
seus funcionários? É no mínimo 
contraditório”, critica.

O Bradesco eliminou 4.790 

postos de trabalho entre no-
vembro de 2015 e novembro 
de 2016.

“A terceirização 
de atividades prin-
cipais de uma em-
presa é considerada 
fraude pela Justiça. 
O Sindicato não 
vai ficar parado. 
Vamos tomar as medidas neces-
sárias para barrar esse processo”, 
afirma o dirigente. 

Cobrado pelo Sindicato, o 

banco respondeu que o serviço 
de malote já havia sido terceiri-

zado em momen-
to anterior e, na 
ocasião, todos os 
bancários foram 
realocados em ou-
tras áreas. O ban-
co reconhece três 
demissões naquele 

setor e informa que fará levanta-
mento sobre as demais dispensas 
apuradas pelo Sindicato. 

Sindicato reagirá contra abusos
Bancários 
devem continuar 
denunciando 
demissões 

BRADESCO BANCREDI

Com o início das au-
las surge aquela lista 
enorme de material es-
colar. Isso sem falar no 
uniforme, transporte e 
outras despesas extras 
com a garotada. Se pre-
cisar de uma mão para 
equilibrar o orçamento 
familiar, sair do sufoco, 
conte com a Bancredi 
(Cooperativa de Crédi-
to dos Bancários), que 
oferece crédito com ju-
ros menores que os co-
brados por outras insti-
tuições.

Saiba mais: www.ban 
credi.com.br. 

Ajuda para
sair do sufoco

Protesto contra mudanças no plano
Ato dia 8 será na Torre do Santander; em 
assembleia histórica, mais de 1.600 banespianos 
manifestaram seu descontentamento

BANESPREV

O Banco Pan alterou o 
contrato de trabalho dos 
seus funcionários, exceto os 
lotados em agências, para 
enquadrá-los como cargos 
de confiança, obrigando-os 
a assinar um acordo aditivo 

concordando com a mu-
dança. Mas, na prática, 
a função e atividades do 

funcionário continuam 
exatamente as mesmas.

O documento, que aten-
deria a demandas do eSocial, 
determina que reconheçam 
ser “responsável pelo sigilo de 
informações confidenciais”.

“Todo bancário é responsá-
vel pelo sigilo de informações 
confidencias, portanto isso 
não deveria ser desculpa para 
uma mudança no contrato de 
trabalho”, ressalta o secretário 
de Assuntos Jurídicos do Sin-

dicato, Carlos Damarindo.
Além disso, a lei determina 

que o contrato de trabalho só 
pode ser modificado com mú-
tuo consentimento entre em-
pregador e empregado.

“Essa alteração não terá va-
lidade, e o trabalhador poderá 
reclamar na Justiça. Conside-
rando que o banco impôs essa 
mudança a praticamente todo 
o seu quadro funcional, o Sin-
dicato estuda medidas judi-
ciais coletivas para coibir essa 
fraude”, afirma Damarindo. 

“Esperto”, Banco Pan coage bancários
Empresa está obrigando funcionários a se 
enquadrarem em falsos cargos de confiança

MANOBRA

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

contas contas

contas

contas
contas

contas

cartões de
crédito

IPVA materialescolar

IPTU
cheque
especial

 u Rejeição total às mudanças impostas pelo banco

 Vamos tomar as 
medidas necessárias 
para barrar esse 
processo 

Marcelo Peixoto
Dirigente sindical
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Fevereiro será de muita folia no Café 
dos Bancários! Até sexta 17, shows de 
samba serão esquenta para o Bloco dos 
Bancários, para todo mundo ir aque-
cendo os tambores para o Carnaval.

Quem abre a programação é Renê 
Sobral, nesta sexta 3. Dia 10 tem Fe-
lipe Doro. Na semana seguinte serão 
dois shows: um na quarta 15, com 
Grazzi Brasil, e o da sexta 17, com 
Celsinho Mody que faz o último pre-
parativo para o desfile do bloco, que 
será na segunda 20.

Todos os shows começam às 20h, mas 
o espaço está aberto desde 14h30, para 
já ir aproveitando uma cerveja bem ge-
lada e petiscos sensacionais! O Café dos 

Bancários fica no Edifício Martinelli, 
na Rua São Bento, 413, Centro.

Desfile – A concentração para o desfile 
do Bloco dos Bancários será às 17h30 
na Praça Antônio Prado, próximo do 
metrô São Bento. Traga sua fantasia e 
não fique fora dessa!

Matinê – Nem a criançada vai ficar de 
fora da animação. A matinê para os pe-
quenos será no sábado 11, na Quadra 
dos Bancários (Rua Tabatinguera, 192, 
Sé), a partir das 15h. Terá concurso de 
fantasias, oficina de máscaras e alego-
rias. Inscrições pelo cultural@spbanca 
rios.com.br. 

Prepare sua animação para esta sexta 3, com Renê Sobral; 
noites serão de samba no Café até dia 17, e bloco sai dia 20
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VENHA RIR
Fenômeno do humor, Gustavo Mendes sobe 
ao palco do Teatro das Artes (Av. Rebouças, 
Shopping Eldorado, piso 3) com o espetácu-
lo "Atrevido", às sextas (21h30), sábados (21h) 
e domingos (20h) até 24 de fevereiro. Os in-
gressos na bilheteria custam R$ 80 (sextas e 
domingos) e R$ 90 (sábados), mas sindicali-
zados têm 50% de desconto e pagam R$ 40 
(sextas e domingos) e R$45 (sábados). Veja 
mais espetáculos com desconto para sindica-
lizados no www.spbancarios.com.br. 

CINEMA INFANTIL
Uma menina órfã foge para Paris atrás de seu 
grande sonho de ser bailarina. Esta é a trama 
da animação A Bailarina. Bancários sindicali-
zados podem levar as crianças para assistir ao 
filme no Cinemark pagando apenas R$ 13,40 
por ingresso. Basta adquirir o vale no Sindica-
to (Rua São Bento, 413, Centro) e curtir com 
a garotada! Cada associado tem direito a seis 
ingressos com desconto. 

ISCA E ANZOL
Estão abertas as ins-
crições para o 16º 
Torneio de Pesca 
Esportiva do Sindi-
cato. A competição 
acontece no dia 11 
de março, e quem 
quiser participar de-
ve preencher o for-

mulário no bit.ly/Pesca2017 até 3 de março. 
Haverá disputa masculina e feminina. O valor 
da inscrição é R$ 130. O número de partici-
pantes é limitado, então não dê bobeira! Será 
no Pesqueiro Maeda, em Itu. 

INVISTA NA CARREIRA
Na segunda-feira 6 começa mais uma turma 
do curso de CPA-10. As aulas são de segun-
da a quinta, das 7h30 às 10h30 e vão até o 
dia 16. O curso custa R$ 960, mas bancários 
sindicalizados têm 50% de desconto. Estão 
incluídos no valor o material didático e o cer-
tificado para quem tiver 75% de frequência. 
Inscrições pelo 3188-5200.

REDES SOCIAIS
Acompanhe todas as notícias, atividades e 
convênios do Sindicato no Facebook (Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo), Twitter 
(@spbancarios), Instagram (@spbancarios) e 
Snapchat (spbancarios).

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

20ºC
29ºC

21ºC
30ºC

21ºC
31ºC

22ºC
31ºC

21ºC
32ºC esquenta

Um espaço especial para
os bancários, até no preço!

Bancário

10
SINDICALIZADO

TEM %

   DE DESCONTO

Petiscos de primeira, caipirinhas deliciosas, cerveja 
sempre gelada. Para ser bom, um bar tem de contar 
com tudo isso, claro. Os bancários têm isso e muito 
mais: um espaço especial, no centro de São Paulo, 
exclusivo para associados ao Sindicato e seus 
convidados e ainda com preços mais baixos!

O Grêmio Recreativo Café dos Bancários fica 
na Rua São Bento, 413 (pertinho da estação 
São Bento do metrô).

Abre de segunda a sexta-feira, às 14h30 para 
quem gosta de degustar um delicioso cafezinho 

com toda tranquilidade, e vai até as 23h, com 
shows ao vivo às sextas-feiras. Vem curtir!

TORNEIO DE

   PESCA ESPORTIVA
              D@S BANCÁRI@S

201716º
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