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Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis

Acordo dos bancários garante 
REAJUSTE E TODOS OS DIREITOS
Proposta aprovada pela categoria tem validade de dois anos;  
pagamento do abano e da PLR será feito até dia 30 de setembro

» REAJUSTE
2020: Reajuste de 1,5% para  

salários + abono de R$ 2 mil para  
todos. INPC sobre VR, VA, auxílio  

creche/babá, valores fixos e tetos  
da PLR.

2021: Reposição da inflação + 0,5% 
de aumento real para salários e  

demais verbas, como VA, VR, auxílio-
creche, valores fixos e tetos da PLR.

» PLR
Mantida a regra atual da PLR como 

está e corrigidos os valores fixos 
pela inflação (INPC 2020)

» AUXÍLIOS
Refeição: R$ 829,52 (INPC)

Alimentação: R$ 653,52 (INPC)
Cesta de Natal: R$ 653,52 (INPC)
Creche/babá: R$ 502,00 (INPC)

» GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
A gratificação de função seria  
rebaixada de 55% para 50%.  

Conseguimos derrubar e manter  
a redação de 2018.

Mesmo em um cenário 
adverso, de ataques 

de um governo aliado aos 
banqueiros e uma pande-
mia global que agravou a 
crise econômica, os bancá-
rios conseguiram reverter 
a proposta rebaixada dos 
bancos, que previa reajus-
te zero além de mudanças 
nas regras da PLR (confira 
os detalhes no quadro ao 
lado).
HOME OFFICE

Também ficou assegura-
do que todos os direitos 
previstos na CCT por dois 
anos valem para os traba-
lhadores que estiverem em 
teletrabalho. Foi firmado o 
compromisso de que quem 
está em teletrabalho hoje 
permanecerá enquanto a 
pandemia perdurar.

Não houve evolução para 
uma cláusula específica na 
Convenção sobre os demais 
pontos reivindicados, mas 
o Comando conseguiu o 
compromisso de alguns 
bancos de negociar o home 
office com garantia de res-
peito à jornada; móveis 
adequados; fornecimento 
de equipamentos; ajuda de 
custo etc. 



ITAÚ pagará PCR no mesmo dia da PLR

Governo retira  
Covid-19 da lista de 
doenças do trabalho

Bancários do Santander conquistam 
licença-paternidade de 28 dias
O movimento sindical 

obteve mais uma im-
portante conquista para os 
bancários do Santander, que a 
partir de janeiro de 2021 terão 
direito à licença-paternidade 
de 28 dias. Na Campanha 
Nacional dos Bancários de 
2016, a categoria conquistou 
a ampliação da licença-pa-
ternidade para 20 dias, nos 
termos da Lei 13.257.

O lucro da Caixa no 1º se-
mestre de 2020 foi de R$ 5,6 
bilhões, que significa queda 
de 31% em relação ao mesmo 
período de 2019 e de 16,1% 
em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior (o lucro 
no 2º trimestre foi de R$ 2,6 
bilhões). De acordo com re-
latório da Caixa, a redução 

CAIXA tem 
lucro de  
R$ 5,6 bi

do lucro se deu, principal-
mente, em razão da redução 
da margem financeira em 
aproximadamente 23,6% e de 
15,1% nas receitas de presta-
ção de serviço, compensadas 
parcialmente pelo recuo de 
1,1% na despesa de pessoal e 
estabilidade das outras des-
pesas administrativas.

O pagamento do Programa Complemen-
tar de Resultados (PCR) aos bancários 
do Itaú será feito no mesmo dia que for 
paga a Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR). O valor de R$ 2.900,00 será 
reajustado pelo índice de 1,5% acertado 
na Campanha Nacional 2020, chegando a  
R$ 2.943,50.

A Covid-19, enfermidade 
respiratória causada pelo novo 
coronavírus foi retirada da 
lista de doenças relacionadas 
ao trabalho por uma portaria 
do governo Jair Bolsonaro. 
A medida irá impactar di-
retamente os trabalhadores 
bancários, já que emprega-
dos de bancos estão atuando 
na linha de frente durante a 
pandemia e as agências foram 
consideradas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde como 
um dos locais de maior risco 
de contaminação. 

AMEAÇA!



COMEMORAÇÃO DO DIA DO BANCÁRIO
Como a pandemia suspendeu a tradicional festa, Sindicato realizou 
uma série de sorteios entre os associados. Confira os vencedores

Andrea Tie Kondo - CEF Suzano  

Ag. 0642 (Smart TV 39 Polegadas)

Mario Donizeti de Biaggio - Bradesco  

Prime Mogi Ag. 0148 ( Pipoqueira Elétrica)

Fernanda Dutra de Abreu - ltaú  

Personalitte Mogi (Relógio Digital)

Monique Borges - Bradesco  Suzano Ag. 0100 (Microondas)

Nelson Souza Pinto Jr. - CEF Suzano Shopping (Fone de ouvido sem fio)

Fabio Soares Ribeiro - Bradesco  Prime Ag. 0148 Mogi (Espremedor, liquidificador e batedeira)

Lucia Mayumi Muto  

Nascimento - BB Brás 

Cubas (Cesta de Chocolate)

Erica Rita Ramos -  
Santander Salesópolis (Cesta de Chocolate)

Jhonnathan C. dos Santos- Bradesco Docelar Suzano (Cesta de Chocolate)


