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Sindicato na luta em 
defesa da vida e do 

trabalho

A pandemia do novo coronavírus, depois de um 
ano, permanece descontrolada; o país, desgo-
vernado, a economia destruída. Empresas fe-
cham suas portas e o desemprego atinge 14,3 
milhões de trabalhadores.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem 
proposta concreta para enfrentar a pandemia, 
respalda a carnificina no país: 3.950 mortes re-
gistradas em 24h (no 31 de março deste ano); 
66 mil mortes apenas num mês (março deste 
ano), mais de 330 mil mortes por Covid-19 e 
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mais 12 milhões pessoas infectadas no perío-
do de 12 meses.

O ex-capitão reformado do Exército conspira 
contra a saúde e brasileiros perdem a vida em 
decorrência de UTI lotadas, nas filas de hospi-
tais, por falta de oxigênio, medicamentos para 
intubação e equipamentos. O presidente, in-
clusive, ridiculariza o uso de máscara e não 
perde a oportunidade de atacar quem adota o 
lockdown. Em outros termos, constrói a cala-
midade social por sabotagens.

Para piorar, o auxílio emergencial é insuficien-
te, chega com atraso, inexiste um programa de 
apoio às micro e pequenas empresas, e a va-
cinação é lenta; apenas o delírio negacionis-
ta é intenso. E mais: vandaliza as instituições 
numa clara ameaça à democracia. A marcha 
da insensatez continua. É preciso resistir.
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Mundo do trabalho
Os sindicatos bancários não pararam e não 
param durante a pandemia. Em 2020, no dia 
12 de março, o Comando Nacional dos Bancá-
rios e a Fenaban (Federação Nacional de Ban-
cos) instalaram o Comitê de Crise. De lá para 
cá, acordos para regular o teletrabalho (home 
office),  acordos sobre Banco de Horas Nega-
tivas (dirigidos aos afastados do trabalho im-
possibilitados de desempenhar funções em 
suas casas), compromisso com Itaú, Brades-
co e Santander em não demitir durante a pan-
demia (posteriormente desrespeitado) e assi-
natura de duas CCTs (Convenção Coletiva de 
Trabalho) com os bancos e financeiras, com 
vigência de dois anos, dentre outras ações.
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Santander: 
Assembleia virtual 

aprovou acordo sobre 
Banco de Horas Nega-
tivas, no dia 9 de fe-

vereiro.

Banco 
Votorantim e 

BV: 
Reunidos em assembleia, fun-

cionários aprovaram acordos co-
letivos de trabalho sobre o Pro-
grama Próprio de Participação 

nos Resultados (PPR), no 
dia 12 de fevereiro.

Banco 
Original: 

Funcionários aprova-
ram em assembleia virtual o 
acordo coletivo para paga-
mento da Participação nos 

Resultados (2020), no 
dia 3 de fevereiro.

Itaú: 
Assembleia virtual 
aprovou renovação 

do acordo da Comissão 
de Conciliação Prévia 
(CCP), no dia 30 de 

março.

Banco 
do Brasil:

Assembleia virtual 
aprovou renovação do acordo 

de trabalho emergencial 
(Covid-19, compensação de 

horas negativas), no dia 
10 de março.
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Banco 

do Brasil
Paralisação contra plano 

de reestruturação nos dias 29 
de janeiro e 10 de fevereiro em 
Campinas e Região. Protes-

to em frente à sede do banco 
em São Paulo (Torre Mata-

razzo) Avenida Paulista), 
no dia 11 de fevereiro.

Reunido com 
o prefeito de 
Campinas, 

Dário Saadi, no dia 9 de fevereiro, 
o Sindicato pediu apoio à luta 
contra o plano de reestrutura-

ção, lançado no dia 11 de 
janeiro.
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Covid-19
Guia Digital: 
O Sindicato lançou o guia sobre Covid-19 no trabalho, elaborado pelo 
Departamento de Saúde, no dia 10 de março.

Vacinação: 
A Federação dos Bancários de SP e MS, em ofício conjunto com o Sin-
dicato de São Paulo e a Fetec, solicitou ao governador de São Pau-
lo, João Dória, a inclusão da categoria bancária no Plano Estadual de 
Imunização (PEI) contra a Covid-19, no dia 19 de março. O serviço 
bancário é classificado como essencial.

Horário de atendimento: 
Em ofício ao prefeito de Campinas, Dário Saadi, enviado no dia 19 de 
março, o Sindicato solicita interferência junto a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), visando a uniformização e também a redução 
do horário de atendimento bancário.

Dia de Luta: 
Em defesa da Vida, da Vacina, do Emprego e do Auxílio Emergencial 
de 600 reais, convocado pela CUT e de mais centrais sindicais (24 de 
março).

Solidariedade:
O Sindicato retomou Campanha Bancário Solidário, em março.
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No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, 
o Sindicato lançou o canal de apoio às bancá-
rias vítimas de violência doméstica e familiar. 
O canal está previsto no acordo sobre Preven-
ção à Violência contra a Mulher, incorporado à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que ga-
rante a prevenção, apoio e acompanhamento 
(cláusulas 48 a 55).

Sigilo: Está assegurada a confidencialidade de 
toda denúncia apresentada ao canal de apoio. 
A bancária terá respaldo em várias áreas; en-
tre elas, jurídica e trabalhista. 

Canal de apoio às 
bancárias vítimas de 
violência doméstica
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Como denunciar
Envie e-mail para mulhernaocale@banca-
rioscampinas.org.br ou envie mensagem pelo 
WhatsApp: (19) 99883-7986. Adicione o nú-
mero do celular e o identifique com o nome 
do projeto Mulher Não se Cale em sua agen-
da de contatos. Denuncie a violência contra a 
mulher.
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Sindicato retoma 
Campanha Bancário 

Solidário
Diante do agravamento da crise sanitária e eco-
nômica, que tem gerado desemprego e fome, 
o Sindicato retomou a Campanha Bancário 
Solidário, encerrada no final do mês de maio 
de 2020. Novamente, faça a sua doação via 
depósito bancário. O Sindica-
to sugere o valor corres-
pondente a dois tíque-
tes (refeição). Mas, 
qualquer valor será 
bem-vindo.

Bancário (a), abrace 
essa mobilização, cola-
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bore com as pessoas em situação vulnerável, 
desempregadas. Infelizmente, a fome só au-
mentou. “Hoje, cada um de nós conhece pes-
soas que passam por dificuldades econômicas. 
Para derrotar a fome, doe”, observa a presi-
dente do Sindicato, Stela. A campanha termi-
na no dia 31 de maio deste ano.

Bancário 
Solidário:

Doação: depósito

Bradesco (237)
Agência: 0046-9
Conta poupança: 46.284-5
CNPJ: 46.106.480/0001-70

Chave PIX: 46106480000170
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Novo convênio: farmácia
O Sindicato firmou convênio com a Neo-
fórmula, uma farmácia especializada em 
manipulação desde 1994. Com seis unida-
des em Campinas, a Neofórmula oferece 
desconto especial aos bancários, financiá-
rios, cooperavitários e dependentes.

Informações:  
www.neoformula.com.br ou via apli-
cativo do Sindicato (BancariosCPS:-
convênios), disponível nas lojas Apple 
Store e Google Play. Celular: (19) 
98279-0330. 

http://www.neoformula.com.br
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Economus reabre Novo Feas
O Economus reabriu o plano de saúde Novo 
Feas, fechado em janeiro deste ano. Segun-
do o Conselho Deliberativo da entidade, a de-
cisão “visa estender a oferta de cobertura as-
sistencial dos ex-empregados, principalmente 
os desligados nos recentes programas promo-
vidos pelo Banco do Brasil (PAQ e PDE), visto 
que o plano Economus Futuro ainda não atin-
giu a quantidade mínima de adesões para en-
trar em funcionamento”.

As mensalidades do Novo Feas, de acordo co-
municado publicado no site do Economus, “são 
cobradas por grupo familiar, em percentual da 
renda mensal do titular, atualmente definido 
em 15,95%, aplicados sobre o total dos rendi-
mentos considerando os salários do INSS, do 
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plano de Benefício Definido e/ou do PrevMais”. 
A coparticipação em “procedimentos de baixo 
custo (consultas, exames simples e tratamen-
tos seriados, entre outros serviços), é de 20%.

Para a diretora do Sindicato, Maria Aparecida 
da Silva (Cida), a decisão do Economus é “sen-
sata. Logo após o anúncio do fechamento do 
Novo Feas, as entidades sindicais orientaram 
os ex-funcionários a não aderirem ao plano 
Economus Futuro e aguardar o resultado do 
processo de negociação ou ações na Justiça”.

Justiça mantém aposentados da Nossa Caixa no Economus Plus
A juíza Thaíssa de Moura Guimarães, da 20ª Vara Cível de Brasília, determinou 
ao Banco do Brasil que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa, que 
tenham rescindido o contrato de trabalho, sejam reincluídos ou mantidos no 
plano de saúde Economus Plus, em liminar concedida em ação ingressada pela 
Federação dos Bancários de SP e MS, divulgada no dia 2 de março.

Histórico: Quando os funcionários do BNC se aposentavam e rescindiam os 
contratos de trabalho, os participantes e dependentes do plano de saúde eram 
migrados para o Plano Economus Feas e os agregados ao Plano Economus Fa-
mília. As mudanças não causavam prejuízos aos usuários. No final de 2020, as 
regras mudaram. O Economus fechou o ingresso de novas adesões ao Plano 
Feas, agora reaberto.
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Mercantil do Brasil instala portas 
de segurança em Campinas e 

Itatiba, após pedido do Sindicato
O Banco Mercantil do Brasil instalou portas de se-
gurança, com dispositivos detectores de metais, nos 
Postos de Atendimento (PAs) Avenida Amoreiras em 
Campinas, e Centro em Itatiba, após solicitação do 
Sindicato em ofícios enviados no dia 11 de dezem-
bro do ano passado. Além das portas, o Sindicato 
solicitou a contratação de vigilantes.

As portas de segurança estão previstas em leis mu-
nicipais: em Campinas, lei nº 7.605, de 9 de setem-
bro de 1993; em Itatiba, lei nº 4.686, de 3 de outu-
bro de 2014. “A segurança é uma bandeira prioritária 
do Sindicato, que já lançou duas campanhas, nos 
anos 1992 e 2011. Os bancos têm o papel também 
de preservar a vida de seus funcionários e clientes 
ou usuários”, avalia a diretora do Sindicato, Maria 
Aparecida da Silva (Cida).
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Sindicatos e Bradesco discutem 
melhores condições de trabalho 

durante pandemia

A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE), formada por dirigentes sindicais, e o Bra-
desco discutiram em reunião virtual realizada no 
dia 31 de março, melhores condições de traba-
lho durante a pandemia do novo coronavírus.

Protocolo Covid-19: A COE destacou a de-
mora na abertura do protocolo Covid-19. O 
Bradesco, no entanto, enfatizou que o proto-
colo não sofreu alteração. Segundo o banco, 
após o diagnóstico positivo para Covid-19, o 
funcionário será afastado e, no dia seguinte, 
fechamento e sanitização da agência/depar-
tamento. No dia posterior à higienização do 
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ambiente de trabalho, a agência/departamen-
to será reaberta com outra equipe.

Teste positivo: Em caso de teste positivo para 
Covid-19, o funcionário ou o Sindicato deve-
rá ligar para o canal de atendimento Viva Bem 
(0800-701-1212), que funciona 24h por dia e 
atende também os dependentes.

Teste para Coronavírus: A COE reivindicou a 
extensão dos testes para os dependentes. Se-
gundo o vice-presidente do Sindicato, Lourival 
Rodrigues, que participou da reunião, o banco 
aceitou. “O formato será o mesmo do ano pas-
sado. O prazo proposto pela Bradesco abre no 
dia 1º deste mês de abril e se estende até o dia 
16. A COE solicitou a ampliação do prazo para o 
dia 30 deste mês de abril e o banco irá avaliar”. 

Vacinação contra a gripe: O Bradesco con-
cordou em antecipar a vacinação contra a gri-
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pe (H1N1), proposta pela COE. Pelo calendá-
rio oficial, a vacinação iria ocorrer no mês de 
maio. Porém, neste ano terá início no dia 19 
deste mês de abril. E mais: o banco concordou 
também em ampliar as clínicas conveniadas. 
A vacina a ser aplicada será a Quadrivalente. 
“Cabe lembrar que os dependentes podem se 
vacinar também; o valor será menor”, desta-
cou Lourival Rodrigues.

Suspensão das metas: A COE reivindicou a sus-
pensão das metas, porém o Bradesco negou.

Visitas a clientes: Estão suspensas, exceto em 
caso de força maior.

Agências ou PABs em hospitais: A COE reivin-
dicou o fechamento temporário em função do 
alto risco de contágio. O Bradesco irá avaliar.
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Bancos não se comprometem 
em suspender demissões

Reunida com o Comando Nacional dos Ban-
cários no dia 16 de março, a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) não assumiu 
compromisso em suspender as demissões. 
Em outras palavras, não concordou em ado-
tar o mesmo compromisso selado no dia 24 
de março do ano passado pelos principais 
bancos (Bradesco, Itaú e Santander) e rom-
pido meses depois.

Em 2020, o ano I da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), os bancos fecharam 
1.375 agências e postos de atendimento, e 
demitiram 11.263 bancários. No mesmo pe-
ríodo, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do 
Brasil lucraram R$ 66,1 bilhões.

Fonte: Contraf-CUT
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Sindicato atualiza cadastro 
do sindicalizado

O Sindicato iniciou a atualização dos dados 
cadastrais dos bancários sindicalizados. O 
serviço será feito via telefone, de segunda-
-feira à sexta-feira, durante o horário co-
mercial. Entre os dados a serem atualizados, 
celular, endereço e e-mail.

Participe. O objetivo é manter o sindicaliza-
do em sintonia com o Sindicato, permitin-
do repassar informações sobre a categoria, 
versão eletrônica do jornal, clipping de no-
tícias, convênios, eventos no Clube dos Ban-
cários, entre outras atividades.



21

Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 99883-7779
Silva (19) 99695-0508
Vagner (19) 99883-7734

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 99732-3311
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
Stela (19) 99883-8352
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.

Expediente - O BANCÁRIO - Publicação do Sindicato dos Bancários de Campinas e 
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(Mtb 13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Francisco. 
Sede: Rua Ferreira Penteado, 460, centro. Fone: (19) 3731-2688 - Clube: (19) 3251-
3718. Subsedes: Americana: (19) 3406-7869 - SJB Vista: (19) 3622-3514. Internet: 
www.bancarioscampinas.org.br. E-mail: jorbanc@bancarioscampinas.org.br. Filia-
do à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.

Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  
Abrace a luta.




