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FOLHA BANCÁRIA

A data de comemoração da classe bancária é uma homenagem a um momento histó-
rico de extrema importância para esses profissionais no país. 
No dia 28 de Agosto de 1951, o Sindicato dos Bancários de São Paulo entrou em greve após 
receber uma proposta de reajuste salarial insignificante do governo. Os profissionais 
pediam, na época, 40% de aumento salarial e melhores condições de trabalho. 

Vários outros sindicatos por todo o território nacional aderiram à greve, no entanto, 
não aguentaram a pressão e acabaram por aceitar as propostas do governo, que estavam bem 
abaixo da média solicitada pela classe bancária. 

Apenas em São Paulo os trabalhadores continuavam resistindo as pressões. Em 5 de 
novembro, após 69 dias em greve, os bancários conseguiram um reajuste de 31% no salário. 
Uma grande vitória para a classe, que passou a ser perseguida depois da greve. 

Muitos perderam seus empregos e foram alvos de represálias. A insistência e força 
dos profissionais daquela época, se tornou um exemplo para toda a classe. Por isso, o dia 28 
de Agosto é lembrado como o Dia dos Bancários em todo o Brasil. 

FESTA DOS BANCÁRIOS

31 DE AGOSTO

SÁBADO

Foto meramente ilustrativa

QUEM NASCE NESSE LUGAR?



CAMPANHA SALARIAL

O Senado aprovou na quarta-feira (21) o Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) 17/2019 (antiga MP 
881/2019). Com isso, a Convenção Coletiva de Tra-
balho dos bancários, conquistada em 2018 por dois 
anos, ganha ainda mais importância.

O PLV 17/2019 revoga o artigo 1º da Lei nº 
4.178, de 1962, que proibia o funcionamento dos 
estabelecimentos de créditos aos sábados. Mas, a 
CCT de dois anos, vigente até 31 de agosto de 2020, 
e o artigo 224 da CLT garantem o repouso da cate-
goria, além do domingo, também aos sábados.

“Apesar da autorização para a abertura dos ban-
cos aos sábados, a jornada de trabalho da categoria 
bancária, de segunda a sexta-feira, está resguardada 
pela Convenção Coletiva de dois anos, assinada em 
31 de agosto de 2018, e principalmente pela disposi-
ção específica referente aos bancários, contida no 
artigo 224 da CLT (Consolidação das Leis do Traba-
lho)”, explicou o assessor jurídico da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Jefferson Oliveira.

A presidente da Contraf-CUT, Juvandia 
Moreira, disse que o Comando Nacional dos Bancá-
rios já avisou aos bancos que a categoria não con-
corda com a abertura dos bancos aos sábados e que 
vai lutar para que os mesmos não sejam abertos. 
“Não é apenas uma questão de pagar as horas extras. 

Permitir a abertura dos bancos aos sábados é au-
mentar a pressão sobre os trabalhadores e o risco de 
adoecimento da categoria, que já é uma das que pos-
sui os maiores índices de afastamentos para trata-
mento de depressão e outros transtornos mentais e 
de lesões por esforços repetitivos (LER)”, disse 
Juvandia.

Importância da CCT
A Convenção Coletiva de Trabalho é uma con-

quista da categoria, válida em todo o país. Além de 
assegurar que o sábado é um dia útil não trabalhado, 
ela também garante para este ano o reajuste salarial 
e de todas cláusulas econômicas com reposição da 
inflação (INPC) e aumento real de 1% para toda a 
categoria, inclusive para aqueles considerados co-
mo hipersuficientes. Em reunião de negociação 
ocorrida na terça-feira (20), a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) garantiu o cumprimento de 
todos os termos acordados na CCT da categoria.

O parcelamento do adiantamento de férias em 
três vezes, a pedido dos empregados; estabilidade 
pré-aposentadoria; licença maternidade de seis me-
ses; licença paternidade de 20 dias; intervalo de 
almoço de 30 minutos para quem tem jornada de 6 
horas e tiver de fazer hora extra; e a realização do 3º 
Censo da Diversidade são algumas das conquistas 
da CCT assinada em 2018 e válida até 2020.

BANCÁRIOS NÃO TRABALHARÃO 

AOS SÁBADOS



PLR, vale-alimentação, auxílio-creche, licen-
ça-maternidade de seis meses, jornada de seis horas, 
reajustes acima da inflação que garantiram aumento 
real de 21,8% desde 2004, descanso aos sábados. 
Tudo isso não são “benefícios” que os bancos con-
cedem aos seus empregados. São direitos conquis-
tados com a luta e a organização da categoria ban-
cária. Confira algumas das conquistas que você tem 
direito graças ao Sindicato.

1933 – Conquista da jornada de seis horas de 
trabalho;

1957 – Garantia de recebimento de horas extras 
e da aposentadoria por tempo de serviço;

1961 – A “Greve da Dignidade” conquista o 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Em campa-
nha junto com outras categorias, os bancários e os 
trabalhadores brasileiros garantiram o 13º salário;

1962 – Fim do trabalho aos sábados;
1981 – Conquista do auxílio-creche;
1982 – Unificação da data base de toda a catego-

ria em 1º de setembro;
1985 – Formação do primeiro Comando Nacio-

nal e deflagração da primeira greve nacional da his-
tória da categoria após o regime militar. Emprega-
dos da Caixa são reconhecidos como bancários e 
conquistam a jornada de seis horas e o direito à sin-
dicalização;

1990 – Conquistado o vale-refeição;
1991 – Unificação nacional dos pisos salariais;
1992 – Assinatura da primeira Convenção Cole-

tiva de Trabalho válida para todo o país;
1994 – Conquista do vale-alimentação;
1995 – Bancários são a primeira categoria a 

conquistar a Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) em Convenção Coletiva de Trabalho;

1997 – Luta conquista a complementação sala-
rial para bancários afastados por doença ou aciden-
tes e a verba de requalificação profissional na de-
missão;

2000 – Inclusão na CCT da cláusula sobre igual-
dade de oportunidades;

2003 – Primeira campanha salarial unificada da 
categoria bancária com a inclusão dos bancários do 
BB e da Caixa. Após greve, trabalhadores dos ban-
cos públicos conquistam a mesma PLR dos bancos 
privados;

2004 – Conquista, com a greve de 30 dias, de 
aumento acima da inflação;

2006 – Pela primeira vez, BB e Caixa assinam a 
Convenção Coletiva de Trabalho com os demais 
bancos. 

2007 – Conquista da 13ª cesta-alimentação e do 
valor adicional à Participação nos Lucros e Resul-
tados;

2009 – Licença-maternidade de 180 dias. Mu-
dança no modelo de cálculo e melhorias da PLR 
adicional. Extensão de direitos aos casais homo-
afetivos;

2010 – Instrumento de combate ao assédio mo-
ral e a valorização do piso salarial;

2011 – Valorização do piso salarial e da PLR. 
Proibição da publicação do ranking de performance 
no cumprimento de metas, usado para pressionar e 
assediar os trabalhadores;

2012 – Afastados por problemas de saúde, que 
ficam sem o salário e sem o benefício do INSS en-
quanto aguardam perícia ou devido à alta progra-
mada, passam a ter sua remuneração mantida;

2013 – Conquista do abono-assiduidade, que 
garante o direito a folgar um dia durante o ano. O 
combate ao assédio moral é ampliado com a proi-
bição de envio de mensagens aos celulares dos fun-
cionários para a cobrança de metas;

2014 – Aumento real para os salários; bancos 
passam a custear exames de CPA-10 e CPA-20 
exigidos pelas instituições financeiras, se o bancá-
rio for aprovado;

2015 – Mais um ano consecutivo de aumento 
salarial acima da inflação, além de reajuste ainda 
maior para vales refeição, alimentação e 13ª cesta.

2016 – Pela primeira vez, os bancários fecha-
ram acordo válido por dois anos, que se mostrou 
extremamente importante diante da aprovação da 
reforma trabalhista, que acabou com a validade dos 
acordos coletivos até sua renovação. Em 2017, a 
proposta garantiu 1% de aumento real para os salá-
rios e nas demais verbas. Todos os direitos foram 
garantidos;

2018 e 2019 – Mesmo em conjuntura adversa 
resultante da reforma trabalhista, a categoria bancá-
ria, conseguiu fechar um acordo de dois anos que 
manteve todos os direitos da CCT e ainda conquis-
tou reajuste de 5% sobre salários e demais verbas 
(como PLR, VA e VR) – com aumento real de 
1,31% em 2018 – e garantia de 1% de aumento real 
em 1º de setembro deste ano.  

RELEMBRE AS PRINCIPAIS 

CONQUISTAS DOS BANCÁRIOS
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FESTA DOS BANCÁRIOS 2019

D-A cartela do bingo, será entregue única e exclusivamente para o bancário no Clube de Campo do Sindi-
cato, situado à Rod.  Arthur Boigues  Filho, s/n (estrada da amizade), das 8h às 12 h.

2º - Sorteio de prêmios recebidos em doação, onde concorrerão com o número da sorte, todos os 
bancários constantes na relação previamente entregue nas agências, que  obrigatoriamente 
deverão estar presentes no local:

          -  dois Vale Viagem no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

1) caso haja mais de um ganhador contemplado, a partilha do prêmio ficará a cargo dos ganhadores;
2) não havendo acordo entre as partes, a definição dar-se-á através de sorteio pela pedra de número   
maior.
3) será(ão) considerado(s) ganhador(es) do prêmio aquele(s) que  apresentar(em) a cartela cheia, 
conferida na presença de todos os  participantes. 

E - Casos eventualmente omissos serão resolvidos pela diretoria.

A - A Comemoração do Dia dos Bancários será realizada no sábado, dia  31 de Agosto de 2019.

1º - Sorteio de prêmios, onde concorrerão com o número da sorte, todos os bancários constantes na 
relação previamente entregue nas agências, independentemente de estarem presentes no local:

B - Poderão concorrer aos prêmios:

C- As premiações terão início às 13h  na seguinte sequência e condições:
1º - Todos os bancários associados ao sindicato até 15 de agosto de 2019.

          -  doze prêmios de R$ 500,00 (quinhentos reais);

 4º - Bingo:  Prêmio ao bancário contemplado com a cartela cheia,  um Fiat Mobi 0 Km.
3º - Bingo: Prêmio ao bancário contemplado com a cartela cheia, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).        

BOA SORTE

REGULAMENTO
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