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DIA DO BANCÁRIO, UMA DATA PARA LEM-
BRAR A LUTA E COMEMORAR CONQUISTAS

Todos os profissionais têm um dia especial. E o dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Bancário. 
Desde 1951. A data surgiu após uma histórica assembleia realizada pela classe bancária em 28 de 
agosto de 1951, decretando aumento salarial de 31% para a categoria, depois de 69 dias de greve, 
uma das mais longas e vitoriosas. Isso tudo fez surgir o movimento bancário, e consequentemente 
o Dia Nacional do Bancário. Em meio a tantas metas, pressão, sobrecarga, entre as inúmeras ou-
tras dificuldades da rotina imposta pelos bancos, hoje é a oportunidade para trocarmos abraços e 
cumprimentos nos locais de trabalho. Afinal, a luta da categoria não se resume apenas a planilhas, 
mas também, na união e luta por conquistas, com destaque para vale-alimentação e refeição, jor-
nada de seis horas, auxílio-creche/babá, licença-maternidade de seis meses, isenção de Imposto 
de Renda na PLR, reajustes com ganhos reais de salários, participação na história política do 
País, como resistência contra a ditadura e defesa das minorias. Por isso, além de continuarmos 
a luta, temos razões também para comemorar esta data. Parabéns a todos os trabalhadores que 
integram essa que é uma das mais expressivas e importantes forças de trabalho, a dos bancários.
O  S I N T R A F - G V  PA R A B E N I Z A O S  B A N C Á R I O S  E 
A S  B A N C Á R I A S  P O R  M A I S  E S T E  2 8  D E  A G O S TO .
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NEGOCIAÇÃO SOBRE SAÚDE CAIXA PLR - 2021

Com a conquista pela categoria bancária, em 
2020, de uma Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) válida por 2 anos, o pagamento da Par-
ticipação nos Lucros e Resultados (PLR) no 2º 
semestre deste ano já tem prazos estabeleci-
dos (veja abaixo). A atual CCT das bancárias 
e bancários, que garante uma série de direitos 
além da PLR, segue vigente até 31 de agos-
to do ano que vem. Para os bancos privados, 
o pagamento no 2º semestre deve acontecer 
até 31 de setembro deste ano. A data-limite é 
referente a antecipação da PLR do exercício 
2021. Já está acordado também que o paga-
mento da 2ª parcela do exercício 2021 tem que 
acontecer até 1º de março do ano que vem. 
Para os funcionários do Banco do Brasil, so-
bre os valores de PLR referentes ao primeiro e 
segundo semestres de 2021, o banco segue o 
critério de “em até dez dias úteis após a data 
de distribuição dos dividendos ou JCP-Juros 
sobre Capital Próprio aos acionistas”. Na Cai-
xa Econômica Federal as datas são até 30 de 
setembro de 2021 (antecipação referente ao 
exercício 2021) e, para a 2ª parcela, até 31 de 
março de 2022. Os bancários e bancárias fo-
ram os primeiros a conquistar a PLR prevista 
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), em 
1995. O direito à PLR foi aprimorado durante a 
Campanha Salarial de 2007, quando foi garan-
tido o valor adicional ao benefício. Posterior-
mente, em 2013, foi conquistado outro avan-
ço: os bancários e bancárias têm direito à PLR 
sem IR para determinados valores e, a partir 
destes, descontos progressivos.

CASSI ESSENCIAL É UMA ARMADILHA. 
FIQUE DE OLHO ABERTO

Os funcionários do Banco do Brasil devem es-
tar atentos às armadilhas do Cassi Essencial. 
O novo convênio médico esvazia os planos 
já existentes - Cassi Família I e II - e reduz a 
responsabilidade do BB com a manutenção 
da Cassi e do Plano Associados. Lançado em 
junho, o novo plano de saúde não foi criado 
apenas para atender os parentes por afinida-
de e consanguinidade dos funcionários, ex-
-funcionários e aposentados do BB. Pessoas 
que tiveram ou ainda possuem vínculos de tra-
balho com a instituição poderão trocar o Pla-
no Associados pelo Essencial. A possibilidade 
coloca em risco toda a Cassi. Isso porque o 
Plano Associados torna a Caixa de Assistência 
forte porque os mais jovens ajudam a custear 
os mais velhos e o Banco do Brasil arca com 
parte das despesas, como patrocinador. Já o 
Cassi Essencial não conta com o patrocínio do 
BB. Hoje, no Plano Associados, o banco contri-
bui com 4,5% para o funcionário, inclusive na 
aposentadoria, e 3% até o 3º dependente de 
associados da ativa. Portanto, para fortalecer a 
Cassi, o BB precisa estimular os funcionários, 
ex-funcionários e aposentados a se manterem 
no Plano Associados e não criar um plano de 
mercado que, além de promover a perda de co-
bertura em doenças importantes, poderá esti-
mular a troca de plano.

Em mesa de negociação realizada no dia 11 de 
agosto, entre o movimento sindical e a direção 
do banco para dar continuidade às etapas pre-
vistas no Acordo Coletivo sobre o modelo de 
custeio e gestão do Saúde Caixa a ser imple-
mentado a partir de 2022. Após alguns debates 
sobre o plano, os representantes dos trabalha-
dores sugeriram a simulação de outros forma-
tos de custeio que não levassem em conta a 
aplicação da Resolução 23 da CGPAR (Comis-
são Interministerial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participações Societá-
rias da União), que prevê a paridade nas contri-
buições assistenciais e administrativas do  Saú-
de Caixa, alterando o modelo atual de 70% dos 
custos financiados pela empresa e 30% pelos 
empregados.


