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DIREITOS TELETRABALHO

CAMPANHA SALARIAL 2020

DO ZERO
À VITÓRIA

SINDICATO FOI
À LUTA EM
DEFESA DA VIDA

VEJA DIREITOS
CONQUISTADOS EM
DÉCADAS DE LUTAS

APÓS 17 RODADAS, SAÍMOS COM DIREITOS GARANTIDOS, 1,5% +
ABONO + INPC PARA VERBAS + PLR INTEGRAL + GANHO REAL EM 2021

BANCOS IMPÕEM,
MAS SINDICATO
NEGOCIA GARANTIAS

Vejo o que fez e vem fazendo nosso 
Sindicato a favor da categoria

COVID-19

NEGOCIAÇÃO VIRTUAL: presidente Claudecir de 
Souza participou de todas as rodadas, juntamente 
com vice Carlos Rodrigues; no Sindicato, diretores 
acompanharam negociação com bancos

Diretores do Sindicato 
entregam kit de
prevenção à Covid-19
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Vivemos até o momento uma das 
mais graves crises da história mun-
dial. Há quem afirme que supera até 
mesmo as Grandes Guerras e a De-
pressão de 1929. Esta pandemia da 
Covid-19 está provocando um verda-
deiro rearranjo mundial.

Além da insegurança, do medo que 
atinge a todos, a economia vem so-
frendo, com a queda do PIB de prati-
camente todos os países do globo. O 
desemprego atinge níveis históricos 
e a tecnologia toma um novo rumo.

E foi neste contexto que realizamos 
uma das mais difíceis negociações 
salariais da nossa história.

Foram 17 rodadas, a maioria aden-
trando madrugada.

Para se ter uma ideia da dificulda-
de, somente para chegar a um índice 
econômico foram seis rodadas.

Os bancos chegaram à mesa com a 
intenção de cortar direitos e não con-
ceder nenhum ganho econômico. Os 
negociadores da Fenaban deixaram 
isso claro logo nas primeiras rodadas.

QUERIAM MEXER ATÉ NA PLR
Queriam reduzir a PLR, cortar a 13ª 

cesta alimentação, entre inúmeros ou-
tros direitos que pretendiam suprimir 
da nossa CCT, além de impor cláusu-
las totalmente absurdas, que trariam 
um retrocesso total para a categoria 
bancária.

Os avanços vieram conforme os 

REALIZAMOS UMA 
DAS MAIS DIFÍCEIS 
NEGOCIAÇÕES

COMUNICAÇÃO
COM OS 
BANCÁRIOS

CRISE MUNDIAL

bancos sentiram a disposição do movi-
mento sindical bancário em não aceitar 
retrocessos e manter-se firme na defesa 
de avanço econômico.

BANCÁRIOS ARRISCANDO A VIDA 
Deixamos claro, na mesa, que a ca-

tegoria iria à luta para garantir seus 
direitos. Frisamos que os bancários 
estavam lá, em seus locais de trabalho, 
arriscando suas vidas para continuar 
atendendo a população, produzindo, 
gerando lucro para os bancos. Portanto, 
jamais aceitariam qualquer proposta 
que retirasse direitos.

Os bancos teriam que reconhecer, 
mais do que nunca, neste momento, a 
dedicação e valorizar o seu colaborador.

Após um trabalho exaustivo, con-
seguimos chegar a uma proposta que 
consideramos, neste contexto atual, 
uma vitória.

Por isso, agradecemos ao apoio da 
nossa categoria e a toda a competência 
de todos que estiveram à mesa de ne-
gociação. Nosso Sindicato participou de 
todas as rodadas.

Friso,  muitos bancários poderiam 
esperar mais e assim o merecem, mas 
vivemos a pior crise de nossa história, 
talvez a maior desde o início do século 
XX. Tudo o que conquistamos foi, sim, 
uma vitória histórica, neste contexto em 
que muitas categorias perderam direi-
tos. Conseguimos reverter um cenário 
dificílimo, preservando nossos direitos 
e ainda conseguindo avanços. 

Claudecir de Souza 

Presidente do Sindicato 
dos Bancários 

Nosso Sindicato de Maringá e Região é 
um exemplo para o Brasil em diversos as-
pectos. Seja pela liderança, pelo espaço 
que ocupa junto ao movimento sindical 
nacional, pela transparência, pela agilida-
de em suas ações diante de situações que 
se impõem cotidianamente à luta sindi-
cal.

E na comunicação com a categoria não 
é diferente. O Sindicato sempre primou 
por manter o bancário bem informado, 
acompanhando todas as lutas, todas as 
negociações, discussões e assuntos de 
seu interesse.

Por isso, nossa entidade mantém o Jor-
nal Divulgação Bancária, no formato im-
presso, há décadas. E assim continuare-
mos. Nesses meses de pandemia, porém, 
suspendemos por um período, mas já es-
tamos retomando esse meio de comuni-
cação, que consideramos essencial para 
falar com nossa categoria.

Além disso, estamos aprimorando novas 
formas de comunicação, como o e-mail, 
WhatsApp, redes sociais etc.

Por isso, além de agradecer a todos os 
colegas que acompanham e nos dão um 
feedback em relação a comunicação, que-
remos pedir que, sempre que deixarem de 
receber nossos informativos, entrem em 
contato para atualização cadastral, seja 
do e-mail, WhatsApp. Inclusive estamos 
colocando este número exclusivo para 
esta finalidade: 99972-5538 (Douglas).

Estamos sempre a sua disposição.
Grande abraço e até a próxima.

FOI NECESSÁRIA MUITA NEGOCIAÇÃO, PRESSÃO, PARA
QUE BANCOS CEDESSEM EM SEU PROPRÓSITO DE CORTAR
DIREITOS 

Editorial

Douglas Reino 
Diretor de

Comunicação

DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: Claudecir de Oliveira Souza; vice: Carlos Roberto Rodrigues; 
secretário de Finanças: Almir Sanches; secretário geral: Israel Lobo Coêlho; secretário de Relações 
Sindicais e Sociais: Veridiany de Vicente Pinotti; secretário de Imprensa e Divulgação: Douglas 
Reino; secretário de Formação: Ademir Ferrari; secretário de Saúde e Condições de Trabalho: José 
Carlos Leopoldino; secretário de Assuntos Jurídicos: Odilon Carlos de Oliveira; secretário de Cultura 
e Esporte: Carlos Antônio da Silva; secretário de Administração: Aldi Cezar Mertz; secretário de As-
suntos Socioeconômicos: Charles Neckel
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PRIMEIRO, A VIDA!

Com surgimento do primeiro caso 
no Brasil, Sindicato pediu aos ban-
cos apresentação imediata de plano 
de enfrentamento à doença.  

Notificou Ministério Público a res-
peito dos riscos aos trabalhadores 
bancários.

Enviou ofício e fez apelo público 
ao governador do Paraná pedindo 
imediato fechamento das agên-
cias bancárias diante da inanição 
dos bancos.

Pediu que prefeito incluísse 
nos decretos de fechamento 
do comércio também as agên-
cias bancárias.

Após diversas reuniões e articula-
ção, a prefeitura atendeu e determi-
nou fechamento das agências.

-Sindicato de Maringá foi o primei-
ro do país a elaborar um manual de 
segurança para a covid-19 e enviou 
esse documento a todos os bancos.

NOVAMENTE, SINDICATO AGIU COM MUITA EFETIVIDADE, LUTANDO PARA 
PRESERVAR O BANCÁRIO. VEJA O QUE FIZEMOS NESSE PERÍODO

Determinou o fechamento imediato 
de diversas agências, em cujos locais 
foi diagnosticado caso positivo da 
doença, para desinfecção de todo o 
prédio, bem como afastamento dos 
trabalhadores e realização de exa-
mes.

Mantém durante todo este período 
negociação permanente com os ban-
cos na implementação de diversas 
medidas para garantir a segurança 
do bancário.

Mantém contato com diversos ór-
gãos, como Ministério Público e Pro-
con para evitar situações de aglome-
ração de pessoas nas agências.
  

Negociou com os bancos acordo 
coletivo de Trabalho Covid-19, 
válido durante esta pandemia.

Na negociação salarial, exigiu 
dos bancos acordos específicos 
em relação a pandemia.

Negociou acordos específicos 
em relação às garantias com o 
teletrabalho.

Negociou com os bancos a imple-
mentação dos protocolos de segu-
rança e acompanhou o processo de 
reabertura gradual das agências ban-
cárias, sempre primando pela saúde 
do bancário.

-Exigiu dos bancos imediato afasta-
mento de todos os bancários perten-
centes a grupos de risco, bem como 
preservação de todos os direitos.

-Adquiriu equipamentos de 
segurança, como más-
caras, protetores 
face shealdi e álcool 

em gel para distribui-
ção aos bancários.

D u r a n t e 
todo esse período 
mantém acompa-
nhamento e moni-
toramento junto aos 
bancários para veri-
ficar cumprimento de 
todos os protocolos de 
saúde.

ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA
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DO ZERO

“Pela nossa experiência de décadas 
de negociação com a Fenaban sabía-
mos que teríamos uma das mais di-
fíceis negociações já enfrentadas. Os 
bancos tinham – e trouxeram para a 
mesa – farta argumentação: pande-
mia, queda nos lucros, aumento de 
concorrência com fintechs, cooperati-
vas, aplicativos e outros. Tudo com a 
intenção de empurrar perdas salariais 
e retirar direitos históricos”, aponta o 
presidente Claudecir de Souza, pre-
sente em todas as rodadas.

E com este intento foram à mesa de 
negociação. Na primeira rodada, dia 
3 de agosto, já demonstraram a pre-
tensão: queriam rever todos os itens 
da nossa Convenção Coletiva de Tra-
balho. Segundo os bancos, era preciso 
“adequar” a CCT à nova realidade.

Nas seguintes vieram com a inten-
ção de cortar a PLR em até 48%, com 

uma regra totalmente nefasta. Depois 
foi a vez da 13ª cesta alimentação, en-
tre outros.

Com muita habilidade, farta argu-
mentação a favor do bancário – derru-
bando toda a retórica dos bancos –  e 
muita pressão nas últimas rodadas, 
começaram a surgir propostas melho-
radas. “Hoje temos certeza que con-
quistamos uma grande vitória. Sem 
sombra de dúvidas. É lógico que que-
ríamos mais, os bancários assim o me-
recem, mas neste contexto saímos vi-
toriosos”, aponta o presidente.

“Agradecemos a todos os ban-
cários, mais uma vez, pelo 
apoio, pela confiança em nós 
depositada. Trabalhamos – e 
muito – com uma única mis-
são: representar, com mui-
to zelo, empenho e com-
petência, o trabalhador 
bancário, atuando de 
todas as formas em 
seu favor e em sua 
defesa”, frisa Clau-
decir de Souza.

O QUE ELES
QUERIAM

VEJA O QUE 
CONQUISTAMOS 

• 0% de reajuste
• Rebaixamento da PLR 
• Fim da 13ª cesta
• Entre outras perdas

Em 2020:
• 1,5% para os salários
• Abono de R$ 2 mil
• Correção pelo INPC para verbas
• Correção pelo INPC para PLR
EM 2021:
• INPC + 0,5% de ganho real para 
salários, PLR e todas as
demais verbas

BANCOS QUERIAM REDUZIR 
ATÉ NOSSA PLR EM 48%

À VITÓRIA

APÓS 17 RODADAS DE NEGOCIAÇÃO, 
ESTA É A NOTÍCIA QUE TEMOS: 

ESTA É A NOTÍCIA QUE OS
BANCOS QUERIAM DAR À
CATEGORIA BANCÁRIA
NESTA CAMPANHA SALARIAL:

CAMPANHA SALARIAL 2020
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O Acordo Coletivo de Tra-
balho, negociado e assinado 
com a Caixa Econômica Fe-
deral, garante, entre outros 
pontos, todos os direitos an-
teriores do último acordo, a 
PLR Social e o Saúde Caixa 
Para Todos, vencendo o teto 
de 6,5%, inserido no estatuto 
da Caixa em 2017, e manten-
do o modelo de custeio base-
ado no pacto intergeracional, 
mutualismo e solidariedade. 
E, ainda, reajuste de 1,5% e 
abono de R$ 2 mil em 2020, 
mais ganho real de 0,5% (aci-

CAIXA ECONÔMICA: 
NEGOCIAÇÃO DIFÍCIL 

Os representantes do Banco do 
Brasil na mesa de negociação se-
guiram com o mesmo discurso 
da Fenaban e tentaram de todas 
as formas impor retrocessos à 
categoria, cortando direitos his-
tóricos, além de insistirem no re-
ajuste zero, que representaria in-
clusive perda referente à inflação 
dos últimos 12 meses. Da mesma 
forma, foi preciso muita pressão, 
muita negociação para arrancar 
uma proposta que garantisse re-
novação do nosso acordo.

Confira outras cláusulas
negociadas com o BB

• PLR
 Mantida PLR como está no 

acordo atual (4% lucro líquido 
mais 45% salário, mais módulo 
variável determinado pelo Banco 
do Brasil por semestre).

BANCO DO BRASIL: 
DIREITOS
GARANTIDOS

MAIS DIREITOS FORAM PRESERVADOS, COMO
A PLR SOCIAL E O SAÚDE CAIXA

ma da inflação) em 2021 sobre 
todas as verbas de natureza sa-
larial.

O vice-presidente do Sindica-
to, Carlos Rodrigues, que par-
ticipou de todas as rodadas, 
lembra da dificuldade da ne-
gociação. “O banco se mostrou 
muito intransigente e muitos 
pontos foram de difícil nego-
ciação, principalmente em rela-
ção ao Saúde Caixa. A exemplo 
da Fenaban, o intento era cortar 
direitos.”

“O acordo garantiu a manu-
tenção de direitos históricos, 

como o Saúde Caixa, o 
qual conseguimos evitar a 
aplicação do teto de 6,5% 
no ano de 2021, em conti-
nuidade à nossa estratégia 
de 2018 que evitou que o 
mesmo ocorresse em 2020. 
Além disso, ainda discuti-
remos melhorias no plano 
e a sua sustentabilidade 
em um grupo de trabalho 
específico”, aponta.

Em relação à PLR Social, 
é lamentável que o banco 
tenha colocado um teto 
de três remunerações bá-

• GDP
Mantidas as três avaliações negativas 

para descomissionamento por desempe-
nho (3 GDPs).

• INTERVALO INTRAJORNADA
Até uma hora com registro apenas para 

quem fizer opção acima dos 15 minutos.

• FALTAS ABONADAS
Regra de transição, com conversão em 

pecúnia do saldo de abonos adquiridos a 
partir de primeiro de setembro de 2020. 
Os adquiridos a partir de primeiro de se-
tembro de 2021 terão que ser usufruídos 
até agosto de 2022, inclusive nas férias, 
mas sem conversão em pecúnia ou acu-
mulação. Os abonos já adquiridos e acu-
mulados permanecem com as regras an-
teriores.

 • FOLGA JUSTIÇA ELEITORAL
180 dias para gozar a folga.

sicas na PLR como con-
dição para manter esta 
conquista histórica dos 
empregados. “Ao longo 
das negociações, a di-
reção da Caixa mostrou 
muita indisposição, ten-
tando a todo momento 
retirar direitos. Ao final, 
temos um bom acordo, 
levando-se em conside-
ração este contexto em 
que aconteceu nossa ne-
gociação. Nossa luta, 
portanto, continua”, fi-
naliza.

• PRAZO PARA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA PSICOLÓGICA

Manutenção de 18 meses.

• HORÁRIO DE REPOUSO
 Manutenção de atendentes de Sala 

de Auto Atendimento, entre outros.

OUTROS PONTOS NEGOCIADOS

•  Mesa sobre bancos incorpo-
rados a ser conduzida e iniciada 
a partir de outubro, com apre-
sentação de pautas em setem-
bro/2020.

• Mesa permanente sobre Tele-
trabalho e Escritórios Digitais.

• Mesa permanente sobre Saúde 
e Segurança.

CAMPANHA SALARIAL 2020
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CONQUISTAS HISTÓRICAS SÃO
RESULTADO DA LUTA E FORÇA DOS SINDICATOS 

NADA VEIO 
DE GRAÇA!!!
NADA VEIO 
DE GRAÇA!!!

2018: manutenção de todos 
os direitos

2016: assinatura de acordo 
por dois anos, com ganho 
real.  Conquistada ampliação 
da licença-paternidade

2014: Aumento real pelo 11º 
ano consecutivo, acumulando 
20,7% acima da inflação
 
2013: bancários conquistam 
abono assiduidade e
Vale-Cultura

2012: cláusula garantindo os 
salários dos bancários afas-
tados que aguardam perícia 
médica
 
2011: bancários conquistam 
valorização da PLR  e fim do 
ranking individual de produti-
vidade. Proibição do transpor-
te de numerários pelos ban-
cários
 
2010: conquista de instru-
mento de combate ao assédio 
moral

 
2009:   bancários conquistam
licença-maternidade de 180 dias
 
2007:    bancários conquistam
13ª cesta-alimentação e PLR maior
 
2006:   Caixa e BB passam a fazer 
parte da CCT e debate sobre assé-
dio moral

2005:   após greve vitoriosa, BB 
assina pela primeira vez a CCT da 
categoria
 
2003:    bancários fazem primeira 
Campanha Salarial Unificada
 
2000:  bancários conquistam 
Igualdade de Oportunidades na 
CCT

1998: implementação do progra-
ma de Prevenção, Tratamento e 
Reabilitação de LER/DORT
 
1997:  bancários conquistam ver-
ba de requalificação
 
1995:  bancários conquistam
direito à PLR
 
1994:  bancários conquistam
vale-alimentação

 
1992: assinatura 
da 1ª CCT, válida 
para todo o país. Am-
pliação do auxílio cre-
che/babá
 
1991:  bancários conquis-
tam unificação dos pisos sa-
lariais
 
1989:  conquista do vale-refeição

1988:  auxílio para filhos excep-
cionais ou portadores de deficiên-
cia

1986:  Conquista de adicional no-
turno e auxílio-creche por 60 me-
ses.

1982:  auxilio transporte e auxílio 
alimentação
 
1962:  luta conquista sábado livre.
 
1961: Greve da Dignidade con-
quista 13º salário. Conquista da 
gratificação de caixa
 
1934:  1ª greve nacional conquista 
aposentadoria aos 30 anos de ser-
viço e estabilidade após dois anos 
de serviço (público e privado)

1933: bancários conquistam jor-
nada de 6 horas diárias.

SINDICATO DE LUTA
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Os bancários do Bradesco 
aprovaram, em assembleia 
online, a proposta de tele-
trabalho, negociada com o 
banco para o pós-pandemia 
da Covid-19. A intenção do 
acordo é preservar os dire-
tores dos trabalhadores que 
passarão a atuar na modali-
dade home office.

AJUDA DE CUSTO
A proposta prevê uma aju-

da de custo de R$ 1.080 no 
primeiro ano para cobrir 
gastos adicionais com o te-
letrabalho (intertnet, luz etc) 
ou R$ 960, caso o banco ceda 
a cadeira em comodato. Nos 
anos seguintes, serão pagos 

BRADESCO
BANCO É O 1º A NEGOCIAR 
TELETRABALHO PÓS-PANDEMIA

Atualmente todos os bancos estão com 
parte dos bancários em home office, em 
decorrência da disseminação do novo 
coronavírus. Aliás, esse ponto foi nego-
ciado ainda no início da pandemia, com 
a finalidade de preservar a saúde dos 
trabalhadores, sobretudo aqueles que 
estão no grupo de risco.

Durante a campanha salarial, no en-
tanto, os bancos trouxeram o tema à 
mesa, com foco no pós-pandemia. Para 
os bancos, o home office é uma realida-
de que se impõe e todas as instituições 
já estão se preparando para isso.

NOSSAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
O movimento sindical bancário, no 

entanto, impôs diversas condições, que 
as empresas ficaram de avaliar, banco a 
banco, não havendo, naquele momento, 
uma posição unificada.

O movimento sindical defende pontos 

BANCOS IMPÕEM HOME OFFICE; 
SINDICATO NEGOCIA GARANTIAS

R$ 960 por ano em um único 
pagamento ou parcelado em 
até 12 vezes, a critério do ban-
co. Outro avanço na proposta é 
que o bancário precisa concor-
dar em ir para o regime de tele-
trabalho, não será obrigatório.

JORNADA DE TRABALHO
O Bradesco também concor-

dou em adotar o controle da 
jornada, por meio de programa 
de computador para o registro 
dos horários de trabalho e/ou 
por regime de exceção. O ban-
co irá respeitar os intervalos 
para refeição e os períodos de 
descanso. Ligações de áudio ou 
vídeo, mensagens escritas, ou 

qualquer outra atividade labo-
ral nesses períodos serão proi-
bidas ou caso ocorram serão 
computadas como horas extras.

FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS

O banco também fornecerá 
notebook ou desktop, mouse, 
teclado independente e head-
set, ficando o empregado res-
ponsável pela guarda, conser-
vação e devolução.

TREINAMENTO
Será realizado programa de 

treinamento para quem for tra-
balhar em casa, bem como para 
os gestores desses funcionários.

prioritários sobre teletrabalho, como: 
•  ajuda de custo para quem trabalhar em 

casa;
• controle da jornada de trabalho;
• fornecimento pelo banco de equi-

pamentos necessários para o teletra-
balho;

•  móveis adequados às normas 
ergométricas e de saúde, curso 
para quem aderir;

•  acompanhamento especial no 
período;

• canal de apoio, além de outros 
pontos.

SEM ÔNUS PARA BANCÁRIO
“Sabemos que o trabalho re-
moto é uma realidade, não 
somente nos bancos, mas em 
todas as organizações. No 
entanto, não po-
demos abrir mão 

SAÚDE
O banco promoverá orienta-

ção sobre as medidas destina-
das à prevenção de doenças e 
acidentes do trabalho. Tam-
bém concordou em realizar 
acompanhamento especial no 
exame periódico.

CANAL DE APOIO
O Bradesco também vai dis-

ponibilizar um canal de apoio 
para orientações sobre pro-
cedimentos profissionais ou 
equipamentos.

ACOMPANHAMENTO
Será formado um Grupo de 

Trabalho (GT) para acompa-
nhar a aplicação do acordo na 
categoria.

de garantias. Primeiro, que não have-
rá perdas financeiras, o trabalhador 
não pode custear a estrutura, precisa 

de todo o apoio necessário e, o 
mais importante, não pode ser 
algo imposto. O bancário pre-
cisa manifestar interesse nesta 
modalidade de trabalho”, fri-
sa o presidente Claudecir de 
Souza.

Diante disso, apenas o Bra-
desco concordou. Os de-

mais continuam negocian-
do em comissões criadas 
para esta finalidade.

MOVIMENTO SINDICAL APRESENTA MEDIDAS QUE TERÃO DE SER SEGUIDAS PELOS BANCOS

PÓS-PANDEMIA
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A pressão, coação e assédio 
sempre foram armas utiliza-
das pelo banco Santander para 
pressionar seus funcionários. 
Trata-se de uma prática nefas-
ta, covarde e muitas vezes uma 
afronta à legislação trabalhis-
ta, combatida pelo movimento 
sindical bancário.

REDUÇÃO DE
JORNADA

Desta vez, o banco espanhol 
decidiu investir contra os fun-
cionários que buscaram um di-

SANTANDER AMEAÇA COM 
REDUÇÃO DE JORNADA

Nesta negociação salarial, os 
bancos tentaram reduzir nos-
sa PLR em até 48%. A luta 
foi grande para manter 
esse direito histórico.

 Vale lembrar que a 
categoria bancária foi 
a primeira do Brasil 
a ter direito ao bene-
fício e, diferente do 
que parte dos trabalha-
dores pode pensar, a PLR 
não é um “presente” dado pe-
los banqueiros, mas sim fruto 
de luta do movimento sindical.

Após mobilização em 1995, a 
PLR foi inclusa na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). Os 
avanços não pararam por aí. Em 
2012, o benefício passou a ter 
isenção e descontos na tabela do 

PLR: BANCOS TENTARAM REBAIXAR;
LUTA PRESERVOU DIREITO HISTÓRICO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS FOI 
CONQUISTA DE 1995 E UMA DAS 
MAIS IMPORTANTES

MEDIDA É MAIS UMA AFRONTA À LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA E UMA FORMA DE PRESSÃO

reito na Justiça, o pagamento 
da 7ª e 8ª horas devidas pelo 
banco. A direção da institui-
ção está enviando mensagens 
comunicando que, a partir de 
01/10/2020, quem tiver ação 
passará para jornada de 6 ho-
ras diárias com redução de sa-
lário.

COAÇÃO A
FUNCIONÁRIOS

Esta ação do banco, além de 
ser uma forma aberta de coação, 
de perseguição, viola um direi-

to básico do trabalhador. 
Portanto, trata-se de uma 
medida inconstitucional.

SINDICATO
ATENTO! 
O Sindicato já acionou o 

seu departamento jurídi-
co, que está analisando a 
matéria. A Confederação 
dos Empregados em Em-
presas de Crédito (Contec) 
também está mobiliza-
da contra esta medida do 
banco.

LICENÇA PARTERNIDADE 
DE 28 DIAS

A partir de janeiro de 2021, San-
tander atenderá o que os traba-
lhadores pediram da minuta de 
reivindicações da categoria no 
que diz respeito à ampliação da 
licença paternidade.

A reivindicação era para que fos-
sem assegurados 25 dias. Mas o 
banco irá conceder 28 dias. 

imposto de renda. Outra vitória foi um 
adicional na PLR, conquistado pela ca-
tegoria depois de 12 dias de greve em 

2016.
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Neste mês, os bancários rece-
beram a antecipação da regra 

básica e da parcela adicio-
nal. A antecipação da regra 
básica corresponde a 54% 

do salário (já reajustado em 
1,5%, como acordado na Campa-

nha 2020) + valor fixo de R$ 1.517,73, 
com teto de R$ 8.141,83. A antecipa-
ção da parcela adicional correspon-

de a 2,2% do lucro do semestre dividi-
do entre os trabalhadores com teto de R$ 
2.529,53. Vale lembrar ainda que alguns 
bancos possuem regra própria

DIREITO HISTÓRICO


