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A 
categoria 
bancária 
conquistou muitos 
direitos ao longo de 
anos de história. Os 
vales alimentação e 
refeição, por exemplo, não 
são “benefícios” concedidos 
pelos bancos, mas direitos 
conquistados, fruto de muita luta 
das bancárias e bancários. Esses 
direitos são garantidos pela 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), que estabelece que todas as 
trabalhadoras e todos os 
trabalhadores devem receber do seu 
empregador os vales refeição, 
alimentação
e também a 13ª
cesta-alimentação.
Ao final de 2019, os bancários 
terão recebido R$ 17.967,64 de 
vale-refeição, alimentação e 
13ª cesta alimentação.

EVOLUÇÃO DOS VALORES VR & VA
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FECHACOMAGENTE
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DOS SINDICATOS

A CCT dos 
bancários e das bancárias (2018/2019) garante o direito 
ao vale-alimentação mensal, no valor de R$ 636,55, e
o vale-refeição diário, no valor de R$ 36,71 que
totaliza R$ 807,62. 

A 13ª cesta alimentação também é conquista dos 
trabalhadores e deve ser paga pelos bancos até o dia 30
de novembro, no valor de R$ 636,55.

O VA, VR e a 13ª cesta alimentação contribuem para que 
os trabalhadores tenham condições de se alimentar de 
forma saudável.  

Apesar de o vale-refeição estar previsto na CCT desde 1990, 
a alimentação ter sido incluído em 1994, e a 13ª cesta em 
2007, o reajuste anual de seus valores é resultado das 
negociações e da mobilização dos trabalhadores de bancos 
públicos e privados na Campanha Nacional dos Bancários.


