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FOLHA BANCÁRIA

Reposição total da inflação e aumento real 
garantidos, assim como todos os direitos previs-
tos pela Convenção Coletiva de Trabalho para 
os próximos dois anos. Os sindicatos represen-
tantes de bancários de instituições públicas e 
privadas assinaram na sexta-feira (31), com a 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), a 
Convenção Coletivo de Trabalho (CCT) 
2018/2020 e os acordos aditivos do Banco do 
Brasil e da Caixa Federal, válidos pelo mesmo 
período.

Na cerimônia, realizada em São Paulo, a 
presidenta da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Juvandia Moreira, destacou a importân-
cia da unidade entre os bancários de todo o Bra-
sil na Campanha Nacional Unificada 2018 e 
destacou a manutenção de todos direitos e o for-
talecimento da organização dos bancários como 
outro grande resultado.

Juvandia ainda lembrou que “mantivemos 
nossa unidade, que também é um patrimônio 
construído. Construímos um acordo com au-
mento real que era o que os bancários queriam. 
Renovar mais um acordo com todos os direitos e 
aumento real por dois anos ajuda as demais cate-
gorias porque vira referência.”

Acordos específicos dos bancos públicos
Na sequência da assinatura com a Fenaban, 

os bancários também assinaram os acordos 
específicos dos bancos públicos. Para os fun-
cionários do Banco do Brasil, a renovação das 
cláusulas garantiu a manutenção dos direitos 
previstos no Acordo Coletivo, como as três ava-
liações antes de descomissionamentos. Os em-
pregados da Caixa também garantiram a manu-
tenção da PLR Social e do Saúde Caixa, além do 
fim do descomissionamentos de gestantes. 

Confira a regra da PLR
PLR Total: Regra Básica + Parcela 

Adicional
•  Regra Básica: 90% do salário + valor fixo 

de R$ 2.355,76. Caso o montante não atinja 5% 
do lucro líquido dos bancos o valor será elevado 
até o limite individual de 2,2 salários.

•  Parcela Adicional: Distribuição linear de 
2,2% do lucro líquido anual dos bancos, com 
teto de R$ 4.711,52

Antecipação da PLR
• 60% da regra básica, ou seja, 54% do sa-

lário + R$ 1.413,46
• Parcela adicional: Distribuição linear de 

2,2% do lucro líquido semestral dos bancos, 
com teto de R$ 2.355,76

Como ficou acordado na mesa de nego-
ciação, com a proposta da Fenaban aprovada, a 
antecipação da PLR será creditada até o dia 20 
de setembro.
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MOMENTOS ‘DIA DOS BANCÁRIOS’

Prêmio: R$ 5.000,00
Ganhador:Paulo Henrique T. Feliciano  

Entrega da cartela do Bingo e
Entrega das carteirinhas da parceria 

Unimed/Economus para os associados do Economus

Prêmio: R$ 1.000,00
Ganhador: José Carlos Peres 

Prêmio: Kit Aromatizador
Ganhador: Ana Paula C. Barbosa

Prêmio: 30 l de Chopp
Ganhador: Gisele Trindade dos Santos

Prêmio: Carregador de Celular
Ganhador: Ivone Portare Moreno

Prêmio: Kit Aromatizador
Ganhador: Ariadne Quirino Zangirolamo

Prêmio: Kit Churrasco
Ganhador: Jair Francisco Medeiros



MOMENTOS ‘DIA DOS BANCÁRIOS’

RELAÇÃO DOS GANHADORES
PRÊMIOS GANHADOR BANCO

R$ 5.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Talita Gomes do Nascimento Santander

Ana Paula P. de Carvalho Santander

Conrado Pedroso Calvo Bradesco

Júlio César Cini Bradesco

Luciana Asperti Spera Caixa

Rodrigo Foglia Villela

Mercantil do Brasil

Diego Koizume Barros Banco do Brasil

Danilo Augusto Z. Maganini

Santander

José Carlos Peres Bradesco

R$ 1.000,00 Newmar Rodrigo Airold Santander

Paulo Henrique T. Feliciano Bradesco

30 litros de Chopp Gisele  Trindade dos Santos Santander

Renato Carlos Viana Banco do Brasil
Carregado Portátil
+ Fone de Ouvido

Mochila 
+ Fone de Ouvido

Kit Churrasco
+ Squeeze

Churrasqueira Elétrica

Ivone Portare Moreno

Jair Francisco Medeiros

Laercio Barriviera

Caixa

Banco do Brasil

Banco do Brasil

Kit Aromatizador

Kit Aromatizador

Kit Aromatizador

Ana Paula C. Barbosa

Luiz Fernando Delgado de Miranda Caixa

Santander

Ariadne Quirino Zangirolamo Bradesco

Prêmio: R$ 1.000,00
Ganhador: Conrado Pedroso Calvo 

Prêmio: Kit Aromatizador
Ganhador: Luiz Fernando D. de Miranda

Prêmio: R$ 1.000,00
Ganhador: Júlio César Cini
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“Nós conquistamos o compromisso do banco 
de manter diálogo aberto, transparente e cons-
trutivo, priorizando o CRT, como meio permanente, 
na vigência do ACT, no que se refere ao estabele-
cimento de novas condições de trabalho, bem co-
mo, nas eventuais alterações de práticas já existen-
tes, a privilegiar o CRT como instrumento cole-
giado de diálogo para minimizar possíveis confli-
tos”, comemorou Maria Rosani, coordenadora do 
COE Santander.

SANTANDER

Os bancários do Santander conquistaram a re-
novação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
2018/2020, na sexta-feira (31), em São Paulo. A 
reunião entre a Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Santander e representantes do 
Banco garantiu a manutenção do ACT passado, bem 
como a melhora de algumas cláusulas.

Vale destacar a cláusula chamada de Afasta-
mento e Alta da Previdência Social, que trata do 
adiantamento emergencial ao trabalhador que rece-
be avaliação como inapto ao trabalho pelo médico 
do Banco, enquanto aguarda a realização de nova 
perícia no INSS. Se o INSS não conceder o bene-
fício, o trabalhador não sofrerá o desconto deste 
adiantamento

O ACT ainda mantém cláusulas importantes co-
mo as que tratam das Bolsas Auxílio Estudo para a 
primeira graduação e primeira pós-graduação, li-
cença não remunerada de 30 dias para acompanha-
mento de casos de saúde, Licença adoção entre 
outras.

O Banco assinou um acordo de atual prorroga-
ção do ACT 2016/2018, que venceu na sexta-feira 
(31), até o dia 13/08, uma vez que já não há o institu-
to da ultratividade.

A Contraf-CUT orienta a aprovação do ACT em 
assembleias que serão se realizadas até o dia 11/09. 

PPRS
Foi discutido também o acordo de Programa de 

Participação nos Resultados Santander (PPRS) que 
garantiu, a título de remuneração variável, o valor 
mínimo de R$ 2.550,00 a todos os trabalhadores in-
distintamente a ser pago junto com a segunda par-
cela da PLR. O aumento para esse valor foi também 
uma grande conquista da categoria, pois inicial-
mente o Banco queria apenas aplicar o reajuste ofe-
recido pela Fenaban.

CABESP E BANESPREV
Foram renovados os Termos de Compromisso 

Cabesp e Banesprev, assinados desde quando o 
Santander comprou o BANESPA, mas cujo o tempo 
de validade inicialmente era de apenas 60 meses 
para o Banesprev e 18 meses para a Cabesp.

BANCÁRIOS DO SANTANDER 

CONQUISTAM RENOVAÇÃO DO ACT

EDITAL
EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

ESPECÍFICA

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-
cário e Financiários de Presidente Prudente e Região, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/0001-90, 
Registro sindical nº 162139/60 por seu presidente 
abaixo assinado, convoca todos os empregados do 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, associados 
ou não, na base territorial deste sindicato, para a as-
sembleia extraordinária específica que se realizará no 
dia 11/09/2018, às 18h, em primeira convocação, e às 
18h30, em segunda convocação, no endereço sito. à 
Rua Cassimiro Dias, 379, Vila Nova, para discussão e 
deliberação acerca da seguinte pauta: 
1. Discussão e deliberação sobre a proposta apresenta-
da para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), com vigência 2018/2020 com o Banco 
Santander (Brasil) S/A, aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho FENABAN 2018/2020; 
2. Discussão e deliberação sobre a proposta apresenta-
da para celebração do Termo de Compromisso, 
Aditivo ao ACT 2018/2020; 
3. Discussão e deliberação sobre a proposta apresenta-
da para celebração do Acordo Coletivo de PPRS (exer-
cícios 2018 e 2019) do Banco Santander (Brasil) S/A 
que, inclusive, trata da autorização do desconto a ser 
efetuado em função da negociação coletiva realizada;  
4. Discussão e deliberação sobre a aprovação da pro-
posta dos Termos de Compromissos BANESPREV e 
CABESP, ambos com vigência 2018/2020.

Presidente Prudente SP, 04 de Setembro de 2018.
________________________

EDMILSON TREVIZAN
Presidente
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