
CONQUISTAS 2020
DESAFIOS 2021

RENOVAÇÃO

CCT 

ACORDO DE
JORNADAS

DIFERENCIADAS

PREVENÇÃO
DE CONFLITOS
NO AMBIENTE
DE TRABALHO

PREVENÇÃO
A VIOLÊNCIA

CONTRA A
MULHER

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

DIVERSIDADE

ACORDO

PLR 

PROTOCOLOS
COVID 19

25
 d

e 
ja

ne
iro

 d
e 

20
21

 –
 n

º 1
58

7

  App BancáriosCPS: convênios (Baixe em App Store ou Google Play) • www.bancarioscampinas.org.br 

 Facebook: @bancarioscps   youtube.com/bancarioscps   Twitter: @bancarioscps   Instagram: @bancarioscps   WhatsApp: (19) 99883-7717

cr
éd

it
o:

 C
lá

ud
io

 d
e 

O
liv

ei
ra

/M
ax

 F
ra

nc
io

li.



02

Unidade e luta
A economia nacional continua cambaleante, sem si-
nal de retomada. Não bastasse o desgoverno do pre-
sidente Jair Bolsonaro, iniciado em 2019, com suas 
políticas públicas descoordenadas, sem compromis-
so com as causas sociais e trabalhistas, a pandemia 
do novo coronavírus tornou a vida dos brasileiros ain-
da mais dramática em 2020. E com o fim do auxílio 
emergencial neste início de 2021, a miséria será am-
pliada, assim como a desigualdade.
Na Marcha da Insensatez, capitaneada pelo presi-
dente da República, além dos ataques às institui-
ções, à democracia e apoio ao desmatamento ilegal 
na Amazônia, permanecem levantadas as bandeiras 
negacionistas; entre elas, obsessão em ignorar o iso-
lamento social, minimização da mortalidade provo-
cada pela Covid-19 (mais de 207 mil vidas perdidas) 
e difusão da descrença em vacinas.
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O descompromisso em alavancar a economia do país, 
resultou em 14,1 milhões de desempregados em 2020. 
E, tudo indica, poderá piorar. No início deste 2021, a 
Ford fechou suas fábricas de carros (5 mil demissões 
no Brasil e Argentina), e o Grupo General Mills (Yoki) 
encerrou a atividade de sua fábrica no Rio Grande do 
Sul (300 demissões). O que disse o capitão reforma-
do Jair Bolsonaro? Mais uma piada infame: “O Brasil 
está quebrado” e ele não pode fazer nada. A culpa é 
da “mídia”.
No mundo dos bancos, ao contrário do país, não exis-
te saldo negativo, com exceção do emprego. No pri-
meiro semestre de 2020, os bancos lucraram R$ 41 
bilhões e fecharam 8.086 postos de trabalho nos 10 
primeiros meses. E 2021 começou com o Banco do 
Brasil anunciando mais um plano de reestruturação, 
mais cinco mil demissões. Não seremos mais 450 mil 
bancários.
Apesar da bravura da categoria, que enfrentou e en-
frenta, diariamente, a Covid-19, nenhum reconheci-
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mento dos bancos. Apenas cobrança por metas de 
vendas. Quem ficou na linha de frente ou em home 
office (230 mil) são pressionados com intensidade. A 
garantia de emprego prometida no início da pande-
mia, se desmanchou no ar.
Que fazer diante dos desafios? Unir e lutar, a exem-
plo de anos anteriores. Para manter e ampliar direi-
tos, combater a precarização do trabalho, a cate-
goria bancária deve resistir, somar forças com seus 
sindicatos. E mais: mobilizar-se, nacionalmente, 
em busca de saídas para os impasses no mundo do 
trabalho e na sociedade.

A Diretoria
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Liminar concedida ao 
Sindicato suspende 

transferências na Caixa

A juíza Erika de Franceschi, da 7ª Vara do Tra-
balho de Campinas, concedeu liminar em ação 
civil pública ingressada pelo Sindicato, onde 
determina à Caixa Federal a suspensão das 
transferências de empregados com função in-
corporada e/ou aposen-
tados pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS).

Em caso de descumpri-
mento da decisão judicial, 
publicada no último dia 18 
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de dezembro, “multa de R$ 100,00 por dia e por 
empregado indevidamente removido, até o limi-
te de R$ 50.000,00 por empregado”.

Avaliação
Para o diretor do Sindicato e representante da 
Federação dos Bancários de SP e MS na Comis-
são Executiva dos Empregados (CEE), Carlos 
Augusto Silva (Pipoca), “é certo que as agên-
cias estão carentes de empregados  porém  não 
se pode utilizar esse fato como pretexto para 
arbitrariedades. É desumano o que estão ten-
tando fazer. As pessoas são avisadas por tele-
fone de que serão transferidas. Ao chegarem 
nas agências não há treinamento ou sequer 
tempo para conversar com os novos colegas. 
Tudo isso é fruto de uma estratégia para fra-
gilizar a Caixa com vistas a privatização”. 
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Histórico
Em ofício à Gipes Campinas, com cópia à Ge-
rência Nacional de Relações Trabalhistas, envia-
do no último dia 17 de dezembro, o Sindicato 
manifesta indignação com a postura da Caixa 
Federal em realizar transferências compulsórias. 
Apesar da Caixa Federal negar, “está de fato em 
curso um processo de reestruturação em algu-
mas unidades”, afirma o Sindicato.

E mais: no ofício à Gipes, o Sindicato observa 
que as transferências foram comunicadas ver-
balmente, “sem necessária formalização por es-
crito”. Ao final do ofício, o Sindicato solicita “in-
formações sobre as movimentações de pessoas 
já lançadas e aquelas a serem realizadas no Sis-
tema de Recursos Humanos”
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Sindicato reintegra 
bancária no Bradesco, em 

Cosmópolis
O Bradesco reintegrou uma bancária em Cos-
mópolis, no dia 7 de dezembro de 2020, após 
o Sindicato encaminhar o resultado da perícia 
médica realizada pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). Demitida no último dia 14 de 
outubro, a bancária esta-
va em tratamento de saú-
de, mas não afastada do 
trabalho.

Diante da decisão do Bra-
desco, a bancária procu-
rou o Plantão de Saúde 
do Sindicato. O primeiro 
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passo foi a emissão do Comunicado de Aci-
dente de Trabalho (CAT) e encaminhamento 
ao INSS. Após perícia médica, que reconheceu 
o nexo causal da doença com o trabalho, o 
órgão federal concedeu o benefício auxílio-a-
cidentário, que prevê estabilidade no empre-
go. Neste momento, a bancária reintegrada ao 
quadro de pessoal do Bradesco está afastada 
do trabalho para tratamento de saúde.

Para o diretor de Saúde do Sindicato, Gustavo 
Frias, a decisão da bancária em procurar a en-
tidade sindical “resultou em conquista. Aliás, 
esse é o papel do Sindicato: orientar o traba-
lhador em todas as situações, visando a ga-
rantia de direitos”. Gustavo inclusive alerta os 
bancários que o Sindicato deve ser acionado 
em todas as demissões, principalmente para 
verificar as rescisões de contratos de trabalho.
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Convenção coletiva garante 
reintegração

A juíza Bruna Müller Stravinski, da 2ª Vara do Tra-
balho de Piracicaba, determinou a reintegração 
de bancário demitido recentemente pelo Bra-
desco, em ação ingressada pelo escritório LBS 
Advogados, que assessora o Sindicato.

A decisão da juíza, publicada no último dia 27 
de novembro, tem como base a Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) da categoria que, em 
sua cláusula 27ª, prevê estabilidade provisória 
no emprego por 24 meses (pré-aposentadoria) 
para o bancário com 28 anos de vínculo em-
pregatício ininterrupto. O bancário demitido/
reintegrado trabalhou vários anos em Campi-
nas; no momento está lotado em Piracicaba.
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Mobilização contra o 
desmonte do BB

No Dia de Luta contra o novo plano de reestru-
turação no Banco do Brasil, 15 de janeiro, o Sin-
dicato realizou reuniões com os funcionários em 
oito locais de trabalho em Campinas, no período 
da manhã, com distribuição de carta aberta.

Para manifestar indigna-
ção diante da medida do 
BB, o Sindicato orientou 
os funcionários a usarem 
roupas de cor preta no Dia 
de Luta. Às 11h, tuitaço 
com a hashtag #MeuBB-
ValeMais e postagem nas 
demais redes sociais.
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Reuniões: O Sindicato debateu o plano de 
reestruturação com os funcionários em oito 
unidades: Agências Dr. Quirino e Catedral; Es-
critórios de Negócios Dr. Quirino, Campinas 
e Bonfim; Gecor Estoque e Gecor Ingresso; e 
Agência Empresas Campinas.

Desmonte
Lançado no dia 11 deste mês de janeiro, o novo 
plano de reestruturação estabelece, entre ou-
tros pontos, fechamento de 361 unidades (112 
agências, sete escritórios e 242 postos de aten-
dimento), e dois planos de demissões, numa 
demonstração que a política de desmonte do 
banco público continua em expansão.

Em plena pandemia do novo coronavírus, o BB 
pretende dispensar 5 mil bancários (adesão até 
o dia 5 de fevereiro), aumentar a estrutura para 
atendimento de clientes de alta renda e ataca-
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do (grandes empresas), mudar o atual modelo 
e remuneração dos caixas executivos, que per-
deriam a gratificação permanente (a ser subs-
tituída por uma gratificação proporcional aos 
dias de efetivo exercício da função) e realizar 
descomissionamento pós perda de função/car-
go decorrente da desativação de unidades.

 A justificativa para reorganizar a rede de aten-
dimento, segundo o “Fato Relevante” divulga-
do no dia do lançamento do plano, é a “ade-
quação ao novo perfil e comportamento dos 
clientes”, assim como a “ampliação da oferta 
de soluções digitais”. 

Para a diretora do Sindicato e representante da 
Federação dos Bancários de SP e MS na Comissão 
de Empresa (CEBB), Elisa Ferreira, “as entidades 
representativas dos funcionários estudam estra-
tégias jurídicas para impedir a perda de direitos”.
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Mercantil para contra 
demissões em Campinas e 

Americana
Sob a coordenação do Sindicato, os bancários de 
uma agência e três postos de atendimento do 
Mercantil do Brasil paralisaram os serviços por 
30 minutos na manhã do ultimo dia 10 de de-
zembro, Dia Nacional de Luta contra as Demis-
sões, em Campinas e Americana.

Durante a paralisação, que teve 
início às 8h (horário de abertura 
em dias de pagamentos de apo-
sentados), os diretores do Sin-
dicato distribuíram carta aber-
ta aos clientes e usuários. Na 
carta aberta, os bancários rei-
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vindicam o fim das demissões, melhores con-
dições de trabalho, mais contratações, fim do 
assédio moral e valorização dos funcionários 
e clientes.

Quem parou
Campinas: agência Barão de Jaguara, PAs Con-
ceição e Avenida Amoreiras.

Americana: PA Rua Sete de setembro. No PA 
instalado na Rua Joaquim Luis de Matos, a 
subsede do Sindicato realizou reunião com os 
funcionários.
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Banco Nossa Caixa: 
negociação com BB não 

avança
Os sindicatos, federações, Comissão de Empre-
sa dos Funcionários (CEBB) e o Banco do Bra-
sil retomaram no último dia 17 de dezembro o 
processo de negociação sobre os bancos incor-
porados, iniciado no dia 1º do mesmo mês.

Dado a urgência, a mesa optou em discutir so-
mente as pendências com o Banco Nossa Cai-
xa/BNC. Na pauta, isonomia, principalmente 
no que se refere aos planos de saúde e previ-
dência. Os representantes do BB, no entanto, 
não apresentaram nenhuma contraproposta 
às reivindicações encaminhadas em outubro 
do ano passado.



17
Os representantes dos funcionários, mais uma 
vez, solicitaram a suspensão do reajuste dos pla-
nos de saúde (Feas) do Economus, que passa de 
8% para 15,95% a partir de 1 de janeiro de 2021, 
e do novo plano Economus Futuro. “Até porque 
o novo plano tem as mesmas características  de 
qualquer plano oferecido pelo mercado, uma vez 
que não tem nenhuma contrapartida do Banco 
e nenhum aporte de qualquer fundo, como era o 
Feas”, avalia a diretora do Sindicato e integrante 
da CEBB, Elisa Ferreira.

Orientação: O Economus já abriu a fase de pré 
adesão ao novo plano. O Sindicato orienta que, 
neste momento, a melhor opção é esperar o re-
sultado do processo de negociação.



Fim da violência
contra mulheres

Em comemoração ao Dia Interna-
cional para Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres (25 de novem-
bro), o Sindicato publicou no site, no 
último dia 10 de dezembro, artigo 
da advogada Phamela Godoy sobre 

o tema, intitulado 
“Em briga de marido 
e mulher não se mete 
a colher?”.

Instituída pela ONU 
(Organização das Na-
ções Unidas), a data foi 
marcada por 16 dias 
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de ativismo para combater a violência contra mu-
lheres, que encerrou no citado dia 10 de dezembro. 
A ONU Mulheres orientou o envio de mensagens 
às vítimas: “Você NÃO está sozinha”.

Conquista
A categoria bancária sempre teve uma atuação in-
tensa nas questões de gênero, tanto que foi a pri-
meira a conquistar a cláusula “Igualdade de Opor-
tunidades” em acordo coletivo. A mais recente 
conquista ocorreu em março de 2020, com a assi-
natura de acordo nacional entre a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) e o Comando Nacio-
nal dos Bancários que garante a prevenção, apoio 
e acompanhamento à mulher que for vítima de 
violência doméstica e familiar. Inclusive estabelece 
um canal de atendimento às mulheres vítimas de 
violência doméstica. Esse acordo foi incorporado à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), em setem-
bro do mesmo ano.



Cursos de CPA 10, 20  
e CEA, em fevereiro

Período de aulas: (Sábado)
CPA 10: 6 de fevereiro a 6 de março
CPA 20: 6 de fevereiro a 20 de março
CEA: 6 de fevereiro a 8 de maio
(Certificação de Especialista em Investimentos)
Horário: 9h às 18h (intervalo de 1h).
CPA 10: 28h/aula. 
CPA 20: 48h/aula. 
CEA: 80h/aula
Prazo de inscrição: 5 de fevereiro de 2021
Inscrição: Na sede do Sindicato ou via
e-mail: atendimento@bancarioscampinas.org.br

Custo
CPA10:
Sindicalizado: R$ 396,00 (3 parcelas de R$ 132,00)
Não sindicalizado: R$ 660,00
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CPA 20:
Sindicalizado: R$ 612,00 (3 parcelas de R$ 204,00)
Não sindicalizado: R$ 1.020,00
CEA
Sindicalizado: R$ 1.146,00 
(3 parcelas de R$ 382,00)
Não sindicalizado: R$ 1.910,00

21
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Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  

Abrace a luta.

Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 9 9883-7779.

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 9 9732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287
Marcelo Lopes (19) 99863-7612

Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685. 
Daniele (19) 99659-5145

Santander
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Ligue para os diretores e assessores do Sindicato.
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