
Sindicato dos Bancários e Financiários do Município do Rio de Janeiro 
Ano LXXXIX   17 a 23/9/2019 - No 6127 - www.bancariosrio.org.br

Jornal

PLR: celebre mais esta
conquista da categoria bancária

Quando você 
receberá a PLR

Os bancários começam a re-
ceber a antecipação da Partici-
pação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e em alguns bancos, o 
programa próprio de distribui-
ção dos resultados. Esta pri-
meira parcela da PLR 2019 virá 
com correção da infl ação (no 
período entre 1º de setembro de 
2018 e 31 de agosto de 2019), 
mais 1% de aumento real. Os 
bancários da Caixa e do Banco 
do Brasil têm regras próprias, 
previstos em seus respectivos 
acordos coletivos aditivos e já 
receberam a primeira parcela. 

Esta é mais uma conquista da 
categoria através dos sindicatos, 
a primeira a garantir a PLR em 
Convenção Coletiva de Trabalho 
e em nível nacional, em 1995. 

QueM luta, ConQuIsta

Além da PLR, os bancários 
conquistaram reajuste salarial 
de 4,31% (aumento real de 1%), 
tíquetes refeição e alimentação, 
13ª cesta alimentação, estabili-

dade provisória pré-aposentado-
ria e licença de saúde, licença 
maternidade e paternidade, folga 
assiduidade, benefícios extensi-
vos às relações homoafetivas e a 

garantia de que bancário não tra-
balha aos sábados, direito garan-
tido pela Convenção Coletiva e 
pelo artigo 224 da CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho). 

CoMo É a reGra BÁsICa?

A primeira parcela da PLR 
2019 é composta de regra bá-
sica e parcela adicional. A re-
gra básica corresponde a 54% 
do salário mais valor fi xo de 
R$ 1.474,42 (reajustado em 
4,31%), limitado ao valor in-
dividual de R$ 7.909,30 ou a 
12,8% do lucro líquido do ban-
co apurado no 1º semestre de 
2019, o que ocorrer primeiro.

A parcela adicional é a divi-
são linear de 2,2% do lucro lí-
quido do 1º semestre de 2019, 
com limite individual de R$ 
2.457,36 (reajustado em 4,31%).

Confi ra a data da PLR em 
seu banco no quadro abaixo. 

noVos PIsos

Com o reajuste, os novos pisos 
de caixa e tesoureiro após a expe-
riência sobem para R$ 3.244,55. 
O valor do vale-refeição passa a 
ser R$ 36,69/dia e o vale-alimen-
tação de R$ 636,18/mês.

Com um lucro fabuloso de 
R$ 7,120 bilhões no primeiro 
semestre deste ano, um mon-
tante 21% superior ao do mes-
mo período do ano passado, 
o Santander pagou o maior 
mico: é o único banco que pa-
gará a antecipação da PLR so-
mente no dia 30 de setembro, 
descumprindo e desonrando a 
Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) da categoria bancá-
ria, que prevê que os bancos 

Santander paga mico: 
desrespeita acordo e só paga dia 30

têm até o dia 20 de setembro 
para fazer o pagamento da pri-
meira parcela da Participação 
nos Lucros e Resultados. 

Bradesco segunda (16)

Itaú  PLR e PCR na sexta (20) 

Safra  sexta (20)

Santander 30 de setembro

Adriana Nalesso, presidenta do Sindicato: “PLR é uma conquista da luta dos 
bancários junto aos sindicatos, não uma concessão dos bancos”
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Rio, 17 a 23/9/2019

Encontro discute desafios e perspectivas 
da mulher bancária no Movimento Sindical

Kátia Branco, diretora da Secretaria de Políticas Sociais: 
apontar caminhos para superar a onda conservadora

A Secretaria de Políticas So-
ciais do Sindicato dos Bancários 
do Rio, através do Coletivo de 
Mulheres, realizou no último dia 5 
de setembro, um encontro para de-
bater os desafios e perspectivas no 
Movimento Sindical em relação às 
temáticas de gênero, bem como lu-
tar em defesa das bandeiras de luta 
das bancárias. O Encontro contou 
com a participação do economista 
do DIEESE, Fenando Amorim, que 
apresentou um painel sobre a situa-
ção da mulher bancária no ramo fi-
nanceiro. As mulheres continuam a 
ganhar menos que os homens, prin-
cipalmente com a filosofia política 
do governo atual, onde as desigual-
dades tendem a aumentar.

A última mesa foi composta por 
Elaine Cutis (Secretária da Mulher 
da Contraf/Cut), Almir Aguiar (Se-
cretário de Combate ao Racismo da 
Contraf/Cut), Adilson Barros (Co-
letivo LGBTQIA+ da Contraf/Cut) 
e a presidente do Sindicato, Adria-
na Nalesso, que falaram sobre os 
rumos das mulheres bancárias 
frente aos desafios da conjuntura 
atual, com um cenário de retroces-
so e que é fundamental a busca de 
saídas para o enfrentamento de to-

dos os ataques que a mulher traba-
lhadora está sofrendo. Também es-
teve presente na mesa, a psicóloga 
Carina Tomas Pereira.

Conjuntura

O Encontro “Perspectiva e 
Desafios da Mulher Bancária no 
Movimento Sindical”, marca a re-
tomada da organização das traba-

lhadoras bancárias. A diretora Jô 
Araújo mediou a mesa que fez um 
resgate da trajetória das mulheres 
bancárias nas lutas da categoria 
desde os anos 30 até o ano 2000.

Em seguida, a primeira presi-
dente do Sindicato, Fernanda Carí-
sio, falou da sua experiência como 
mulher trabalhadora e sindicalista 
e destacou a importância da união 
na atual conjuntura em que o go-

verno Bolsonaro ataca as traba-
lhadoras e trabalhadores cortando 
direitos, aprofundando a reforma 
trabalhista iniciada no governo Te-
mer e promovendo à reforma da 
previdência, cujas consequências 
são drásticas para todos os traba-
lhadores, mas principalmente para 
as mulheres.

Estiveram presentes no encon-
tro, representantes das secretarias 
de mulher do PT/RJ (Fabiana San-
tos), do PCdoB/RJ (Ana Rocha), 
PSOL/RJ (Tatianny Araújo) da 
Secretaria da Mulher da CTB/RJ 
(Kátia Branco) e da CUT/RJ (Mar-
lene Miranda).

“Essa atividade faz parte de um 
conjunto de ações que visamos 
implementar no sentido de nos 
organizar e responder a altura os 
ataques do governo. É importante 
a nossa mobilização, a nossa união 
em torno das nossas bandeiras de 
luta e promover o debate e apontar 
caminhos para a superação dessa 
onda conservadora que se abateu 
sobre o Brasil e o mundo”, dis-
se a diretora do Sindicato, Kátia 
Branco da Secretaria de Políticas 
Sociais e Secretaria da Mulher da 
CTB-RJ.

O diretor da Contraf-CUT, Marcello Aze-
vedo promove uma noite de autógrafos de 
seu livro Sindicalismo para o capitalismo do 
século XXI, nesta sexta-feira, dia 20, às 19 
horas,  no Bar do Ernesto (Largo da Lapa, 
41), com show gratuito da cantora Dorina, 
acompanhada do conjunto “Somos Samba”.

Noite de autógrafos

O Blockchain está revolucionando o Mer-
cado Financeiro. As fintechs, insurtechs, os 
bancos e diversas outras empresas já utili-
zam esta tecnologia que já é uma realidade 
em vários segmentos. Em outubro teremos 
um curso abordando essa novidade, dividido 
em 3 Blocos. A parceria é com a GoBlock-
chain.  Você está preparado para essa trans-
formação? Os bancários sindicalizados terão 
30% de desconto no curso. 

Para iniciar seus estudos o nosso parceiro 
IBEMF tem o curso de Introdução ao Block-
chain grátis. Acesse e saiba mais detalhes no 
site www.ibemf.org.br, ou passe uma mensa-
gem para o whatsapp (21) 98024-1660.

Curso: nova tecnologia

Questionário do 3º Censo da Diversidade 
já está disponível no site da Febraban

Os bancários poderão atuar como Agen-
tes da Diversidade nos locais de  trabalho e 
na sociedade. Participe. Você já pode res-
ponder ao questionário do 3º Censo da Di-
versidade, disponível no portal da Febraban: 
https://portal.febraban.org.br/. O Censo vai 
traçar um perfil da categoria por gênero, 
raça, orientação sexual e PCDs (pessoas 
com deficiência). 

“Os dados servirão para analisar o grau 

de inclusão nos bancos e, a partir daí, pro-
pormos políticas de promoção da igualdade 
de oportunidades. O Censo é uma conquis-
ta das campanhas nacionais dos bancários 
e da mesa de Igualdade de Oportunidades. 
O primeiro foi feito em 2009 e o segundo 
em 2014. É fundamental a participação de 
todos os bancários”, afirma o diretor da Se-
cretaria de Combate ao Racismo da Con-
traf-CUT, Almir Aguiar. 
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Encontro Estadual dos Funcionários do BB 
vai fortalecer a luta em defesa da Cassi 

O Sindicato realizou na quar-
ta-feira, 11 de setembro, ativida-
de que marcou o Dia Nacional de 
Luta em defesa do “Saúde Caixa 
para todos”. Dirigentes sindicais 
percorreram os locais de trabalho 
nos prédios da Caixa Econômica 
Federal da Almirante Barroso e do 
Passeio Corporate. Os sindicalis-
tas dialogaram com os bancários 
sobre o direito à assistência de 
saúde e a importância da união e 
participação de todos os empre-
gados na defesa do Saúde-Caixa. 
As resoluções 22 e 23 do CGPAR 
(Comissão Interministerial de Go-
vernança Corporativa e de Admi-

Sindicato mobiliza empregados em 
defesa do Saúde-Caixa para todos

O governo Jair Bolsonaro (PSL) 
anunciou a venda de pelo menos 17 
estatais. Mas segundo pesquisa feita 
pelo Instituto Datafolha, divulgada 
no último dia 9 de setembro, a gran-
de maioria dos brasileiros é contra a 
iniciativa: 67% dos consultados dis-
seram ser contrários às privatizações 
e apenas 25% se dizem favoráveis. 

A Petrobras, que não aparece no 
plano de Guedes, mas tem sido alvo 
de um desmonte e venda de subsi-

Debater a situação da Caixa de 
Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (Cassi) e propor 
um calendário de mobilizações 
em sua defesa. Estes são os prin-
cipais objetivos do Encontro Es-
tadual de Saúde dos Funcionários 
do BB. O evento – aberto a todo o 
funcionalismo, da ativa e aposen-
tados, sem necessidade de inscri-
ção prévia – acontece no próximo 
sábado, 21 de setembro, das 9 às 
13 horas, no auditório da Federa-
ção dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro do Rio e Espírito San-
to (Fetraf RJ/ES), na Rua Graça 
Aranha, 19, 9º andar.

A Cassi vem sendo alvo de su-
cessivos ataques do governo e da 
direção do BB. A realização de 
encontros em todos os estados, 
como o do Rio de Janeiro, foi de-

investidas. Durante os estaduais 
serão eleitos os delegados que 
participarão do Encontro Nacio-
nal de Saúde, em 28 de setembro, 
em São Paulo.

Palestrantes

Rita Mota, diretora do Sindi-
cato e membro da Comissão de 
Empresa do BB, destaca a impor-
tância do comparecimento dos 
funcionários do banco ao encon-
tro em defesa da Cassi. Participa-
rão dos debates, como convida-
dos, Ronaldo Moraes (conselheiro 
deliberativo da Cassi), Fernando 
Amaral (Anabb), Regina Marçal 
(presidente do Conselho de Usu-
ários da Cassi-Rio) e o vereador e 
funcionário do BB, Reimont Oto-
ni (PT-RJ). 

Dirigentes sindicais percorreram unidades da Caixa 
para mobilizar os empregados em defesa do Saúde Caixa 

finida no 30º Congresso Nacional 
dos Funcionários do BB, como 

forma de organizar a defesa da 
Caixa de Assistência contra estas 

Maioria dos brasileiros é contra a 
privatização de bancos públicos e estatais

nistração de Participações Socie-
tárias da União), que alteram o 
modo de custeio do plano e podem 
inviabilizar a assistência aos traba-
lhadores.

O diretor do Sindicato Sérgio 
Amorim lembrou aos funcionários 
que “o atual modelo do plano não 
é uma concessão da empresa, mas 
sim, fruto de conquistas do sindica-
to na campanha salarial de 2002”. 

Também participaram da ati-
vidade os diretores do Sindicato, 
José Ferreira e Rogério Campanate 
e da Fetraf-RJ/ES (Federação dos 
Trabalhadores do Ramo Financei-
ro), Ricardo Maggi.

Calendário de lutas - setembro
19/9 ...  Jornada pelo centenário de Paulo Freire
20/9 ...  Manifestações e paralisações contra a destruição do Brasil 
24/9 ...  Protestos contra votação da Reforma da Previdência no Senado
26/9 ....  Ato em defesa dos Correios, em Brasília. 

diárias, como a BR Distribuidora, 
aparece como a empresa que os bra-
sileiros mais defendem: apenas 27% 
são a favor da privatização, enquan-
to 65% são contra. Os bancos públi-
cos (Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal e BNDES) vêm logo 
em seguida, com 29% favoráveis e 
65% contrários.

A privatização dos Correios, é 
defendida apenas por 33% dos pes-
quisados e 60% são contra. 

Entre os que votaram em Bolso-
naro em 2018, a maioria é também 
contrária às privatizações: 6% a fa-
vor e 56% contra.

A pesquisa foi realizada nos dias 
29 e 30 de agosto e ouviu 2.878 pes-
soas em 175 municípios de todas as 
regiões do país. 



No dia 27 de setem-
bro a partir das 18h, 
você não pode perder a 
festa em comemoração 
ao Dia do Bancário, na 
Galeria dos Emprega-
dos do Comércio (Ave-
nida Rio Branco, 120, 
1º andar, Centro). Mas 
corra para garantir seu 
convite, pois há limite 
em função do espaço. 
Bancários sindicalizados 
poderão ganhar vários 

Comemore as nossas conquistas: 
participe da festa dos bancários dia 27

Bancários participarão de sorteio de vários prêmios e bolsas de estudo

• Smart tv led 43 full hd
• Smart tv led 32 full hd
• Monitor led full hd 23,8
• Mini system 220w 
• Micro-ondas 20l branco
• Purifi cador de água bivolt branco
• Panela elétrica de pressão di-
gital 6 litros
• Fritadeira sem óleo air fry inox
• Cafeteira expresso
• Panela elétrica de arroz 

*Sorteio só para bancários sin-
dicalizados

Vá à festa e 
concorra a 

muitos prêmios*

Concorra a bolsas 
de estudo**

O IBEMF (Instituto Brasileiro 
de Estudos para o Mercado Finan-
ceiro), parceiro do Sindicato, vai 
garantir a todos os bancários sin-
dicalizados que participarem da 
festa do dia 27, 40% de desconto 
em qualquer curso. Haverá ainda 
sorteio de três bolsas de 100% 
do curso online e três de 50% do 
curso presencial (em cada moda-
lidade, dois cursos CPA10 e um 
CPA20), também exclusivamente 
para sindicalizados

**Sorteio só para bancários sin-
dicalizadosAs festas em comemoração do Dia dos Bancários são sempre 

animadas e repletas de gente descolada e bonita

prêmios (confi ra no qua-
dro abaixo) e bolsas de 
estudo. Quem ainda não 
é sindicalizado pode se 
associar na sede do Sin-
dicato (Av. Pres. Vargas, 
502) ou na banquinha 
que será colocada no dia 
do evento, para concor-
rer aos prêmios. 

Boa MÚsICa

A Banda Dancing’Ni-
tgh é uma das bandas de 

maior sucesso nas bala-
das cariocas e tem como 
seu líder o bancário da 
Caixa Léo Stockler. O 
grupo já se apresentou 
em várias festas da ca-
tegoria, sempre abri-
lhantando as noites e 
entregando as atrações 
sequentes uma plateia 
aquecida e super anima-
da. 

A Dancin’ Nights vai 
tocar ritmos e estilos 

musicais para todos os 
gostos: pagode, Funk, 
Sertanejo Universitário, 
Dance, Rock e muito 
mais. Com os maiores 
hits de todos os tempos. 
Em seguida a atração 
principal: o Grupo Pique 
Novo

DIa Das CrIanÇas 

No dia 12 de outubro, 
o Sindicato organizará a 
tradicional festa do Dia 

das Crianças, na sede 
campestre. Muitas atra-
ções para divertir a meni-
nada a cargo da parceira 
Brincadeira de Crianças, 
e a presença do esperado 
Rato Elves. As inscrições 
para os fi lhos de bancá-
rios sindicalizados estão 
abertas na Secretaria de 
Cultura pelos telefones 
2103 4150 e 2103 4151 e 
vão até o dia 4 de outubro 
impreterivelmente.

Pressão dos sindicatos garante 
antecipação da 13ª cesta no Itaú

Após cobrança dos sindicatos 
e da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), o Itaú decidiu acei-
tar a reivindicação e vai antecipar o 
pagamento da 13ª cesta alimentação 
para 25 de outubro. Pela Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da ca-
tegoria, os bancos têm até o dia 31 
de novembro para realizar o crédi-
to. Este ano, o VA dos bancários foi 
reajustado retroativamente a 1º de 
setembro de 2019 (data base da ca-
tegoria), em 4,31%, que corresponde 
à reposição da infl ação mais 1% de 
aumento real, conquistado no acordo 
de dois anos fechado na Campanha 
de 2018. Portanto, o vale-alimenta-
ção e a 13ª cesta alimentação passa-
ram de R$ 609,88 para R$ 636,17.

A 13ª cesta alimentação ajuda os bancários 
a comprar mais e a preparar a mesa 

para as festas de fi nal de ano

Agência do Bradesco da 
Cadeg só tem 2 caixas
Os diretores do Sin-

dicato, Sérgio Menezes 
e Arlessen Tadeu esti-
veram na agência fa-
zendo uma vistoria nas 
condições de trabalho. 
Constataram o número 
insufi ciente de bancários, 
inclusive, na sobreloja, 
apenas os espaços sem 
os caixas. A agência esta-
va lotada, com os clien-
tes levando mais de uma 
hora para serem atendi-
dos pelos dois caixas no 
térreo. Para Menezes, a 
situação verifi cada por 

eles é consequência do 
desrespeito e da ganân-
cia do Bradesco, reali-
dade da qual o governo 
é também responsável. 
“Conversamos com os 
clientes sobre isso. O go-
verno, com sua política, 
privilegia os banqueiros 
e demais especuladores, 
garantindo a eles lucros 
estratosféricos, sem ne-
nhum compromisso com 
os mais pobres e a classe 
média, que enfrenta o ar-
rocho salarial e o desem-
prego”, afi ma Sérgio.


