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Categoria é uma das poucas a  
conquistar aumento real , que é de 0,5% 
acima da inflação; acordo de dois anos 

foi firmado em 2020 para assegurar  
essa e outras conquistas

REAJUSTE  
seráserá dede 10,97%10,97%



FFinalizamos mais uma campanha salarial de forma vito-

riosa. Mesmo num momento difícil, de crise sanitária, eco-

nômica e política, garantimos direitos da nossa Convenção 

Coletiva de Trabalho, conquistamos 1,5% de reajuste mais 

abono de R$ 2 mil em 2020 e ainda deixamos 

acertada para este ano a reposição das per-

das com a inflação e aumento real. As conquis-

tas estão asseguradas até 31 de agosto de 

2022. Com isso, somos uma das poucas ca-

tegorias a conquistar reajuste acima da in-

flação, resultado da organização e unidade 

que fazem da nossa luta referência no país. 

CLAYTON TEIXEIRA PEREIRA 
é presidente do Sindicato

FALA PRESIDENTE!FALA PRESIDENTE!

AA Campanha Sala-

rial dos bancá-

rios 2021 injetará em 

torno de R$ 15,920 

bilhões na economia 

do País. O levanta-

mento é do Depar-

tamento Intersindical 

de Estatística e Estu-

dos Socioeconômicos 

(Dieese) e considera 

o reajuste nos salá-

rios, benefícios e a 

totalidade da Partici-

pação nos Lucros e/

ou Resultados (PLR).

O reajuste conquis-

tado este ano, de 

CAMPANHA INJETARÁ  CAMPANHA INJETARÁ  
R$ 15,9 BI NA ECONOMIAR$ 15,9 BI NA ECONOMIA

10,97%, foi negociado na campanha salarial 

2020 e previa aumento real de 0,5% (INPC 

+ 0,5%). Considerando apenas os salários, a 

campanha injetará cerca de R$ 6,440 bi-

lhões na economia brasileira ao ano. Na 

prática, esses reajustes fomentam a econo-

mia do país, pois significa mais dinheiro em 

mercados, bares e restaurantes, enfim, o setor 

de comércio, que tanto precisa.



Bancos públicos podem estar entre as únicas empresas  
públicas a darem aumento acima da inflação

AA categoria bancária conquistou reajuste de 10,97% nos salários, 

vales refeição e alimentação e demais direitos econômicos es-

tabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O ganho 

real é de 0,5% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) acumulado entre setembro de 2020 e agosto de 2021, que fi-

cou em 10,42%.

O índice é motivo de comemoração para os bancários, uma das 

poucas categorias a conquistar aumento real estabelecido pelo 

acordo de dois anos, firmado em 2020. É provável que os bancos 

públicos estejam entre as únicas empresas públicas a darem aumento 

acima da inflação. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho compilados pelo DIEESE, 

até julho de 2021, apenas 17,5% dos reajustes foram acima do INPC, 

32,2% iguais ao INPC e 50,3% abaixo do INPC.

HISTÓRICO DE AUMENTO
Desde 2004 a categoria vem obtendo aumento real no decorrer da 

história. O ganho real acumulado é de 21,94%. Considerando os pi-

sos salariais o ganho real é ainda maior, chegando a 43,56%. 

Reajuste de 10,97% é Reajuste de 10,97% é 
VITÓRIA PARA BANCÁRIOSVITÓRIA PARA BANCÁRIOS  



Reajuste Salarial 1,5% + R$ 
2000,00

10,97%

Reajuste  
Diferenciado

1,50% 10,97%

Reajuste  
Diferenciado 2

2,94% 10,97%

Pisos Até 90 dias Portaria 1.573,48

1.721,66 Escritório 2.255,15

2.467,53 Caixa e Tesoureiro 2.844,12

3.111,97 Pisos Até 90 dias Portaria

1.723,60 1.885,92 Escritório

2.472,37 2.705,22 Caixa e Tesoureiro

3.339,85 3.364,39 Gratificações

Gratificação  
de Caixa

588,97 644,44

Outras Verbas  
de Caixa

278,50 304,73

Adicional por 
Tempo de Serviço

33,68 36,86

Gratificação de 
Compensador de 

Cheques

191,90 209,98

Cláusulas Econômicas  Cláusulas Econômicas  
CCT Fenaban 2020 e 2021CCT Fenaban 2020 e 2021



Benefícios seriam eliminados com a proposta de reforma  
tributária, mas atuação do movimento sindical foi decisiva  
para que governo mantivesse os incentivos fiscais às empresas

OO Santander fará novas al-
terações na função dos 

gerentes administrativos (GA), 
o que gerou bastante apre-
ensão entre os trabalhadores. 
O banco começou a implan-
tar o modelo remoto de ati-
vidades que antes eram dos 
GAs em cerca de 50 agên-
cias de porte D do país. O 
novo cargo recebeu a no-
menclatura de Analista de 
Processos, que passou a ter 
controle de jornada – uma 
reivindicação do movimento 
sindical.
O modelo deve ser expan-

dido para demais unidades. 
Muitos gerentes administrati-
vos foram remanejados para 
outros cargos e algumas 
agências não contavam com 
essa função. O RH do Santan-

Alterações nos gerentes Alterações nos gerentes 
administrativos  administrativos  

geram apreensão  geram apreensão  
no Santanderno Santander

der informou que não há pre-
visão de extinção do cargo 
“em um período próximo”. O 
que existe, segundo o banco, 
é uma modificação nas fun-
ções e responsabilidades.
Os trabalhadores impacta-

dos com as novas mudanças 
devem informar ao Sindica-
to os problemas e as dificul-
dades decorrentes do novo 
modelo, que envolvam treina-
mento, fluxo de trabalho ou 
metas.



Benefícios seriam eliminados com a proposta de reforma  
tributária, mas atuação do movimento sindical foi decisiva

Reunião do Saúde Caixa 
traz avanços para bancários

EEm negociação com a Caixa, a Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE) do banco conquistou avanços para o 

Saúde Caixa, entre eles, está o fato que a projeção do custo 
levará em conta a média dos valores levantados pelas asses-
sorias atuariais do banco e a contratada pelas entidades de 
representação dos empregados. Também foi descartada a pa-
ridade de custeio entre os participantes e o empregador. Ou-
tra reunião foi agendada para os próximos dias para discutir 
os impasses no calendário de aprovação da proposta de cus-
teio do Saúde Caixa. 

O lucro líquido da Caixa para 
o primeiro semestre deste ano foi 
de R$ 10,8 bilhões, um crescimen-
to de 93,4% em relação ao mes-
mo período de 2020. Os ganhos 
foram impulsionados pela venda 
das ações da Caixa Seguridade 
(R$ 3,3 bilhões) e com a venda 
das ações do Banco Pan  
(R$ 1,9 bilhão).

LUCRO DE R$ 10,8 BI



MERCANTIL LUCRA R$ 100,5 MIMERCANTIL LUCRA R$ 100,5 MI

O Bradesco atendeu um pe-
dido do movimento sindical e 
irá antecipar o pagamento 
da primeira parcela da Parti-
cipação nos Lucros e/ou Re-
sultados (PLR) para dia 20 de 
setembro. A Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) determi-
na que o valor seja creditado 
até 30 de setembro. O banco 
também irá antecipar a 13ª 
Cesta para o final do mês de 
setembro.

BRADESCO PAGARÁ PLR DIA 20

OO Lucro Líquido do Banco Mercantil do Brasil (BMB) chegou 
a R$ 100,5 milhões no 1º semestre de 2021, alta de 36,6% 

em relação ao mesmo período de 2020, quando o banco ob-
teve o lucro líquido de R$ 73,6 milhões. O resultado se deve 
especialmente ao crescimento da margem financeira e à redu-
ção das despesas com captação no mercado e com provisões 
para créditos de liquidação duvidosa. A rentabilidade sobre 
o patrimônio líquido ficou em 17,6%, crescimento de 1,8 pontos 
percentuais em doze meses.



Cassi: “Mais Acesso” é  
ALVOALVO DE DENÚNCIASDE DENÚNCIAS
LLançado com a promessa de ampliar a rede de credencia-

dos, o programa “Mais Acesso”, da Cassi, vem sendo alvo 
de uma série de denúncias de esvaziamento e enfraqueci-
mento da entidade. Há relatos de participantes que tiveram 
que entrar na Justiça para prosseguirem com tratamentos  
médicos.
O movimento sindical observou uma preocupação exagera-

da por parte do grupo que hoje administra a Caixa de Assis-
tência dos Funcionários do Banco do Brasil com a contenção 
de gastos, sob o argumento de gestão dos recursos.
Desde 2016 a Cassi descredenciou cerca de 5.400 pres-

tadores de serviço. Nos últimos anos, cerca de 1.800 me-
dicamentos de uso continuado foram cortados da lista de 
medicamentos abonáveis (limaca) para os participantes.

Com dificuldades de acesso, muitos participantes tiveram que 
entrar na Justiça para prosseguirem com tratamentos médicos



PLR DO ITAÚPLR DO ITAÚ SERÁ SERÁ 
paga dia 23

OO Itaú pagará a antecipação da Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) e o pagamento do Programa 

Complementar de Resultados (PCR) no dia 23. O valor pago 
será de R$ 3,070,95, corrigido pelo índice da campanha sa-
larial deste ano. O complemento será pago no ano que vem. 
O PCR é uma conquista dos bancários do Itaú, em negocia-
ção iniciada em 2003, e mantida no acordo bianual especí-
fico para a verba. Outra informação é que a 13ª cesta será 
paga no dia 27 de outubro.

Pagamento antecipa-
do: A antecipação da 
PLR Safra 2021 será 
paga pelo banco no 
dia 24 de setembro, 
com a folha de paga-
mento. A conquista é 
uma reivindicação do 
movimento sindical.

SAFRA



Juliana dos Santos Berto, do Banco do 

Brasil, ganhou cesta da Cacau Show

Roberto Suda, do Bradesco,  

ganhou cesta da Cacau Show

Gleydson Glauber Araújo, do  

Bradesco, ganhou uma Air Fryer

Patricia Felix Gonçalves, Bradesco,  ganhou cesta da Cacau Show

Karen Marroco, Itaú Shopping,  ganhou caixa de bluetooth

Agda Cristina Moreira, do Banco do Brasil, ganhou TV de 32 polegadas

Sorteio marca comemoração 
AO DIA DO BANCÁRIOAO DIA DO BANCÁRIO

Carlos Henrique S.  

Lourenço, da CEF,  

ganhou panela elétrica 

Luiz Fernando R. Faria, do 
Banco do Brasil ganhou 
cesta Cacau Show

Magaly  F. O. de Souza, do Bradesco, ganhou  Cozinha Black

Sem poder reunir a categoria para sua tradicional confraternização, 
Sindicato não deixou a data passar em branco e sorteou vários prêmios


