
POR QUE SER ASSOCIADO
Todos os bancários usam o Sindicato 

no seu dia-a-dia, dentro e fora do 
trabalho. Veja como isso acontece

♦	 1933: Conquista da jornada de 6 horas de trabalho.

♦	 1934: Primeira greve geral da categoria e conquista da estabi-
lidade a partir dos dois anos de trabalho e criação do Instituto 
de Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB), extintos 
em 1967, durante a ditadura militar.

♦	 1951: Após greve de 69 dias, é instituído o Dia do Bancário, 
comemorado em 28 de agosto.

♦	 1957: Garantia de recebimento de horas extras e da aposenta-
doria por tempo de serviço.

♦	 1961: A “Greve da Dignidade” conquista o Adicional por Tempo 

Confi ra as conquistas:

Não é raro ouvir dentro da categoria, de bancários não fi liados, de 
que não são associados “por que não usam o Sindicato”. 

Puro engano ou falta de informação. Porque, na verdade, todos os 
bancários usam seu Sindicato no seu dia-a-dia, dentro e fora do trabalho. 
E é fácil de explicar como isso acontece.

Os direitos e as conquistas assegurados aos bancários ao longo de 
décadas de luta, tendo à frente as entidades de classe como sindicatos, 
federações e confederação, infl uenciam direta ou indiretamente no dia-
-a-dia dos bancários, e também de seus dependentes legais, através 
principalmente dos acordos e das convenções coletivas de trabalho fi rma-
das pelo movimento sindical com os bancos. Afi nal, é enorme a gama de 
direitos, conquistas e benefícios que os bancários usufruem por conta 
do trabalho contínuo desenvolvido pelo Sindicato em favor da classe.

A história de conquistas dos bancários no Brasil remonta da década 
de 30. Nesta edição da Folha Bancária, conheça as principais conquistas 
que foram agregadas nesses mais de 80 anos de muita luta do movimento 
sindical, o que reforça de forma inequívoca a necessidade de todos se 
fi liarem ao Sindicato, para fortalecer a entidade e a categoria. Imaginem 
vocês, sem o Sindicato, quem estaria negociando pela categoria? E mais: 
será que sem essas conquistas, trabalhar no setor bancário meramente 
pelo salário, seria tão atrativo?

de Serviço (ATS). Em campanha junto com outras categorias, 
os bancários e os trabalhadores brasileiros conquistam o 13º 
salário.

♦	 1962: Fim do trabalho aos sábados.

♦	 1982: Unifi cação da data-base de toda a categoria em 1º de 
setembro.

♦	 1985: Formação do primeiro Comando Nacional e defl agração 
da maior greve da história da categoria. Bancários da Caixa 
conquistam a jornada de 6 horas e direito à sindicalização.

♦	 1986: Conquista do auxílio-creche.
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♦	 1990: Conquista do tíquete-refeição.

♦	 1991: Unificação nacional dos pisos salariais.

♦	 1992: Assinatura da primeira Convenção Coletiva de Trabalho, 
válida para todo o País.

♦	 1994: Conquista do Vale-alimentação.

♦	 1995: Bancários são a primeira categoria a conquistar a Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR).

♦	 1997: Complementação salarial para bancários afastados por 
doença ou acidentes e conquista da verba de requalificação 
profissional na demissão. Criada a comissão permanente de 
saúde, que concluiu, em 1998, o Programa de Prevenção, Tra-
tamento e Readaptação de LER/DORT.

♦	 2000: Inclusão na CCT da cláusula sobre Igualdade de Opor-
tunidades.

♦	 2003: Primeira campanha salarial unificada da categoria ban-
cária. Com greve, bancários dos bancos públicos conquistam 
a mesma PLR dos bancos privados.

♦	 2004: Conquista, com greve, de aumento real acima da inflação, 
o que se repetiria nos anos seguintes.

♦	 2005: Conquista da igualdade do valor da cesta-alimentação 
na Caixa.

♦	 2006: Conquista do valor adicional de PLR de 2,2% do lucro 
líquido dos bancos. Pela primeira vez, BB e Caixa assinam a 
Convenção Coletiva de Trabalho junto aos demais bancos. 
Implantação de grupo de trabalho para debater assédio moral.

♦	 2007: Conquista da 13ª cesta-alimentação.

♦	 2009: Ampliação da licença-maternidade para 180 dias; mudan-
ça no modelo de cálculo e melhorias da PLR adicional; abono 
assiduidade também nos bancos privados.

♦	 2010: Inclusão na CCT, pela primeira vez, de cláusula com 
mecanismo de combate ao assédio moral; ganho real de 3,1% 
no salário e de 11,6% no piso.

♦	 2011: Fim de divulgação de rankings individuais de produtivida-
de; avanços no combate ao assédio moral e no PCMSO; aviso 
prévio proporcional; cinco mil novas contratações na Caixa; 
proibição do transporte de numerário por bancários; avanço na 
igualdade de oportunidades; 

♦	 2012: Isenção do Imposto de Renda sobre o valor da PLR, 
de forma progressiva, conforme a MP 597/2012; cláusula ga-
rantindo os salários dos bancários afastados que aguardam 
perícia médica;

♦	 2013: Vale-Cultura; abono-assiduidade: um dia de folga; ganho 
real nos salários.

♦	 2014: Cláusula proíbe os bancos de cobrarem metas via SMS 
ou qualquer aplicativo; mais contratações (BB e Caixa); fim do 
banco de horas no BB e pagamento em dinheiro.

♦	 2015: 14% de reajuste nos vales; reajuste de 10% nos salários 
(ganho real de 0,l8%); avanço no combate ao assédio moral.

♦	 2016: Foi inovado com acordo para dois anos (2016/2017), com 
8% de reajuste salarial mais abono de R$ 3.500 para 2016, e, 
para 2017, INPC mais aumento real de 1%.

♦	 Nos últimos 12 anos, a categoria acumula 20,83% de ganho 
real nos salários, 42,3% nos pisos e 26,30% nos vales.

OUTRAS CONQUISTAS 
	Para os associados, o Sindicato de Cascavel disponibiliza da 

CCP (Comissão de Conciliação Prévia) extrajudicial, destinada 
aos funcionários que vierem a ser desligados dos respectivos 
bancos. A exceção fica por conta dos desligamentos por justa 
causa.

	Auxílio Creche/Babá

	Anuênio

	 Insalubridade/periculosidade

	Gratificação de função

	Auxílio funeral

	Auxílio deslocamento noturno

	Vale-transporte

	Abono de falta de estudante

	Auxílio doença

	Seguro de vida

	 Indenização por morte ou incapacidade por assalto

	Plano de saúde

	Qualificação e requalificação profissional para retorno ao merca-
do de trabalho, tudo tem sido conquistado ao longo de anos de 
luta e mobilização da categoria, tendo à frente as suas entidades 
sindicais.

	Ação civil pública impetrada contra a Caixa Econômica Federal, 
que utilizava de serviços de terceirizados no chamado Bank 
Office. O sindicato ganhou esta ação, obrigando a Caixa a 
contratar 64 empregados concursados, sendo a única ação do 
gênero no Brasil que obteve êxito.

O SINDICATO DE CASCAVEL 
DISPONIBILIZA AINDA AOS

ASSOCIADOS:
	Sede Recreativa com completa estrutura para lazer, esporte 

e recreação

	Departamento jurídico

	Convênios com o comércio

	Convênio médico e laboratorial através do Sindilojas Saúde

	Desenvolve trabalho e luta permanente em defesa dos bancos 
públicos e privados, contra a terceirização e contra o fechamento 
de agências e em defesa do emprego dos bancários.


