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FOLHA BANCÁRIA

A categoria bancária, uma das mais 
fortes e organizadas do país, comemorou seu 
dia no sábado 28 de agosto. Com acordo, 
fechado em 2020, válido em todo o território 
nacional, que manteve direitos históricos as-
segurados pela CCT mesmo diante um cená-
rio de retrocessos. Em 2021 o acordo garante 
para todos a reposição do INPC acumulado 
no período (1º de setembro de 2020 a 31 de 
agosto de 2021) e aumento real de 0,5% para 
salários e demais verbas como vale-ali-
mentação e vale-refeição, assim como para 
os valores fixos e tetos da PLR..

“Somos uma das poucas categorias que, 
além de um acordo nacional válido por dois 
anos e mesa única de negociação com bancos 
públicos e privados, teremos este ano au-
mento real. Tudo isso é resultado de um his-
tórico de lutas e conquistas da categoria jun-
to ao Sindicato, entre elas a jornada de 6 ho-
ras, descanso aos sábados, VA, VR, PLR, 13ª 

PARABÉNS, 

BANCÁRIAS E BANCÁRIOS!
cesta-alimentação, licença-maternidade de 
180 dias, licença-paternidade ampliada de 
20 dias,  instrumento de combate ao assédio 
moral, entre outras”, ressalta Edmilson 
Trevizan, presidente do Sindicato. 

A data começou a ser comemorada já no 
ano seguinte, em 1952, por decisão do IV 
Congresso Nacional dos Bancários, realiza-
do em Curitiba. Em 1957, a Assembleia Le-
gislativa oficializou a data no Estado de São 
Paulo e, em 1959, o Congresso Nacional es-
tendeu a data para todo o Brasil ao aprovar 
projeto do deputado federal bancário 
Salvador Romano Lossaco.

A greve de 1951 foi a primeira contra o 
Decreto 9.070 da ditadura do Estado Novo, 
que proibia greves e amordaçava o movi-
mento sindical dos trabalhadores. Foi um 
movimento pela liberdade sindical, em favor 
da democracia, contra os “atestados de ideo-
logia” exigidos pelo Ministério do Trabalho 
dos candidatos a cargos sindicais, pela parti-
cipação dos sindicatos na fiscalização das 
condições de trabalho e emprego, pela elei-
ção de representantes dos bancários para a 
direção dos antigos Institutos de Aposenta-
dorias e Pensões (o atual INSS) e pela parti-
cipação dos sindicatos na fiscalização e ela-
boração das leis trabalhistas.

História
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FESTA DOS BANCÁRIOS 2019

Flávio Eduardo da Silva - Bco do Brasil
Amanda Balisardo Motta - Bradesco

Josyane Ellen Dias P. Rosan - Itaú Unibanco

FESTA DOS BANCÁRIOS 2018

Depois da resposta afirmativa, o 
ladrão dá-lhe um tiro na cabeça. 
Passa ao segundo da fila:

Responde, cheio de medo, o 
refém:

- Vi…

O homem responde:

- Você viu-me a assaltar o 
banco?

Um homem está num banco na 
altura em que o banco é assaltado.

Os ladrões fazem reféns todas as 
pessoas que se encontram lá, 
empregados e clientes, alinha-as 
contra a parede e pergunta ao 
primeiro da fila:

- Você viu-me a roubar o banco?

- Eu não, não vi nada, mas a 
minha sogra que está aqui ao lado 
viu tudinho!

ASSALTO A BANCO

HUMOR

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

Bradesco  
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FESTA DOS BANCÁRIOS 2017
Rute Mary Pontes M. Soares 

 Banco do Brasil 

Luiz Carlos Scarcelli  

 Caixa

FESTA DOS BANCÁRIOS 2015

FESTA DOS BANCÁRIOS 2016

Cleber Garcia de  Araújo

 Banco Santander



PRESIDENTE PRUDENTE 
CUT

Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e Região - site - www.bancariosprudente.org.br

 Rua Cassemiro Dias, 379 - Centro - Cep 19010-280 Presidente Prudente SP - 

e-mail -     Fone (18) 2104-1099 -  Presidente: Edmilson Trevizanbancariosprudente@gmail.com BANCÁRIOS

CAMPANHA SALARIAL

1981 – Conquista do auxílio-creche;

1933 – Conquista da jornada de seis horas de 
trabalho;

PLR, vale-alimentação, auxílio-creche, licença-
maternidade de seis meses, jornada de seis horas,  
descanso aos sábados. Tudo isso não são “benefí-
cios” que os bancos concedem aos seus emprega-
dos. São direitos conquistados com a luta e a orga-
nização da categoria bancária. Confira algumas das 
conquistas que você tem direito graças ao Sindicato

1962 – Fim do trabalho aos sábados;

1961 – A “Greve da Dignidade” conquista o Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS). Em campanha 
junto com outras categorias, os bancários e os traba-
lhadores brasileiros garantiram o 13º salário;

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

1982 – Unificação da data base de toda a catego-
ria em 1º de setembro;

1985 – Formação do primeiro Comando Na-
cional e deflagração da primeira greve nacional da 
história da categoria após o regime militar. Empre-
gados da Caixa são reconhecidos como bancários e 
conquistam a jornada de seis horas e o direito à 
sindicalização;

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 con-

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

1997 – Luta conquista a complementação 
salarial para bancários afastados por doença ou 
acidentes e a verba de requalificação profissional na 
demissão;

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 Resulta-
dos;

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 moral 
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. Na segurança, ficou 
proibido o transporte de valores por bancários;

2013 – Sindicato conquista o abono-assiduidade, 
que garante o direito a folgar um dia durante o ano.;

2014 – Bancos passam a custear exames de CPA-
10 e CPA-20 exigidos pelas instituições finan-
ceiras, se o bancário for aprovado. Cláusula especí-
fica para combater as metas abusivas;

2016 – Pela primeira vez, os bancários fecharam 
acordo válido por dois anos, que se mostrou extre-
mamente importante diante da aprovação da refor-
ma trabalhista, que acabou com a validade dos acor-
dos coletivos até sua renovação;

2018 e 2019 – Mesmo em conjuntura adversa 
resultante da reforma trabalhista, a categoria bancá-
ria, 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 – e ga-
rantia de 1% de aumento real em 1º de setembro 
deste ano;

2020 – Bancários conquistam, na primeira 
campanha virtual, a manutenção dos direitos da 
CCT anterior, por dois anos.
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