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acessar o site do Sindicato

Bancários mantêm direitos
> Após uma longa e difícil nego-
ciação, a categoria encerrou a 
Campanha Nacional dos Bancá-
rios 2022 com a renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), válida por dois anos, alguns 
avanços e a manutenção de todos 
os direitos. O novo acordo foi assi-
nado no dia 02 de setembro e os 
bancos têm até o dia 30 para fazer 
o pagamento da antecipação da 
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR). Confira o resultado:

Campanha de Sindicalização 2022

Faça parte você também do Sindicato!

2022 2023
Reajuste nos salários 8% INPC + 0,5% de aumento real

VA, VR e 13ª cesta 10% INPC + 0,5% de aumento real

VA Adicional R$ 1.000,00 -

Demais benefícios 8% INPC + 0,5% de aumento real

PLR Regra Básica 8,83% INPC + 0,5% de aumento real

PLR Parcela Adicional (teto) 13% INPC + 0,5% de aumento real

Teletrabalho

- Ajuda de custo anual de R$ 1.036,80 
- Controle de jornada 
- Fornecimento e manutenção de equipamentos
- Direito à desconexão
- Prevenção e precauções com a saúde 
- Canal específico para dúvidas

Assédio sexual
- Repúdio à prática do assédio sexual nos bancos 
- Treinamento para gestores e empregados 
- Canal de denúncias específico
- Acompanhamento dos casos pela comissão bipartite de diversidade

Assédio moral e cobrança de metas Tema será pautado na primeira reunião de negociação de 2023

Segurança bancária
Criação de um Grupo de Trabalho Bipartite Específico para avaliar os dados e

a possibilidade de adoção de mais dispositivos de segurança

Demais direitos da CCT Todos mantidos 

Para recordar

FO
TO

: H
EN

RI
Q

U
E 

G
U

IL
H

ER
M

E/
AR

Q
U

IV
O

 C
O

N
TR

AF
-C

U
T

[Nossa mobilização] 

[Negociações 
com os bancos] 

[Nossa organização] 
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Funcionários do 
BB já receberam 
a antecipação 
da PLR em
05 de setembro

Confira os 
detalhes do novo 
ACT assinado
com o Banco
do Brasil

Confira os 
detalhes do
ACT específico
assinado com
a Caixa

BANCO DO BRASIL CAIXA
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Empregados 
da Caixa já 
receberam a 
antecipação
da PLR dia 09

Clique no botão  
e leia a matéria 

completa

BANCOS PÚBLICOS 

ITAÚ

Confira como 
foi a posse dos 
novos delegados 
sindicais BB
e Caixa

Banco paga
antecipação
da PLR e PCR
no dia 20 de 
setembro
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BRADESCO SANTANDER
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Bancários
do Bradesco 
receberam 
antecipação da 
PLR no dia 16

PLR, PPRS e 
adicional de 
R$ 1.000 no VA 
serão creditados 
em 30 de setembro

Banco informou 
que antecipação
da PLR será
paga no dia
23 de setembro

Campanha de Sindicalização 2022
Indique colegas para se sindicalizarem e troque por prêmios

Acompanhe as 
negociações 
da Campanha 
Nacional dos 
Financiários 2022

FINANCEIRAS
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SAFRA
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