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Sindicato defende ampliação 
do horário de atendimento ao 

público e contratações
Os bancos lucraram R$ 62 bilhões no primeiro semestre 
deste ano, aumento de 53% em relação a igual período 
do ano passado, segundo relatório publicado pelo Ban-
co Central (BC) no último dia 18 de outubro. A rentabi-
lidade do sistema financeiro retornou ao patamar pré-
-Covid-19. Para o diretor de Fiscalização do BC, Paulo 
Souza, “o estresse causado pela pandemia passou”.

Para a categoria bancária, o estresse continua presente no 
dia a dia, seja no trabalho presencial ou em home office. 
Diante da falta de pessoal, o ritmo de trabalho é acelera-
do e agravado pela interminável cobrança de metas abu-
sivas, que resultam em sofrimento e adoecimento. Vive-se 
num quadro de extremos: numa ponta, os lucros dos ban-
cos voltaram a crescer mais; na outra, os postos de traba-
lho foram fechados em plena pandemia.

O atendimento com número reduzido de funcionários, 
forçados a vender produtos numa economia que não 
deslancha, apenas patina, só atende aos interesses dos 
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bancos. É preciso mudar, é possível construir uma saí-
da que beneficie as partes envolvidas nesse processo; ou 
seja, bancos, funcionários e clientes/usuários.

A diretoria do Sindicato defende a ampliação do horário 
de atendimento, que implica na abertura de novas va-
gas. Para preservar os direitos da categoria, no entanto, 
é fundamental que as regras sejam negociadas e acor-
dadas entre os bancos e os sindicatos. Em outros termos, 
melhora a qualidade de vida, assegura atendimento para 
todos e contribui para reduzir o desemprego no país. 
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Saúde: sindicatos e bancos debatem 
retorno ao trabalho presencial e 

passaporte de vacinas
Os sindicatos e a Fenaban (Federação Nacional dos Ban-
cos) retomaram a mesa temática de Saúde, no último 
dia 25 de outubro. Na pauta, retorno ao trabalho pre-
sencial, Covid-19 e adoecimento mental.

Quanto ao retorno dos funcionários que fazem parte do 
grupo de risco da Covid-19 ao trabalho presencial, os 
sindicatos reivindicaram a manutenção em home offi-
ce. “Apesar do avanço da vacinação no país, ainda não 
se atingiu o percentual ideal de imunizados (80%). E a 
pandemia permanece”, avalia o diretor do Sindicato e 
representante da Federação dos Bancários de SP e MS 
na reunião, Gustavo Frias.

No que se refere à Covid-19, os sindicatos reivindica-
ram que as sequelas integrem os exames do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e 
que os bancos façam acompanhamento dos funcioná-
rios acometidos pela doença. 

Passaporte: O diretor do Sindicato, Gustavo Frias, pro-
pôs que os bancos passem a exigir o passaporte de va-
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cinas de clientes, usuários 
e funcionários na entra-
da das agências. Gusta-
vo observou que mais de 
240 cidades brasileiras 
já adotaram a medida 
em espaços públicos.

Inclusive a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
em seu boletim Obser-
vatório Covid-19, divulgado 
no último dia 2 de outubro, desta-
ca ser necessário a exigência do citado passaporte em 
ambiente fechados e com aglomerações. A Fenaban 
concordou com a proposta, mas não informou como e 
quando será implementada.

Ao final da reunião, os sindicatos propuseram a reto-
mada da discussão sobre o aumento do adoecimento 
mental na categoria, provocado pela cobrança de me-
tas abusivas e assédio moral. “São temas importantes 
que precisam de providencias urgentes por parte dos 
bancos. Afinal, o que está em jogo é a proteção da vida 
e da saúde de seus empregados”, frisou Gustavo Frias. 
A mesa volta a se reunir neste mês de novembro.
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BB converte PAA em loja, mantém 
salário rebaixado e aumenta 

responsabilidade
O Banco do Brasil anunciou que os postos de autoaten-
dimento (PAAs) serão convertidos em “lojas”, com status 
de agência. E mais: os gerentes de relacionamento serão 
“promovidos” a gerentes gerais, com mais responsabili-
dades/riscos e sem aumento salarial efetivo. A Comissão 
de Empresa dos Funcionários (CEBB) já propôs ao banco 
a abertura de negociação sobre as medidas comunicadas 
na segunda quinzena de outubro.

A diretora do Sindicato e representante da Federação 
dos Bancários de SP e MS na CEBB, Elisa Ferreira, des-
taca que, em alguns casos, gerentes de relacionamento 
‘promovidos’ para gerentes gerais terão salários mais 
baixos. “E isso não é tudo. Os gerentes de relaciona-
mento dos PAAs, durante esse processo de reestrutu-
ração, sempre tiveram as mesmas responsabilidades e 
só poderiam ser descomissionados após três avaliações 
negativas por desempenho, uma a cada semestre. Com 
as novas regras, poderão perder o comissionamento por 
ato de gestão. É preciso negociar”. 
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Campinas: A nova medida atinge oito agências: 
Av. Brasil, Norte/Sul, Trevo, Nova Aparecida, Ouro 
Verde, Ceasa, Av. Princesa D`Oeste e Fórum Cam-
pinas (Cidade Judiciária).

Histórico: O processo de reestruturação deste ano 
teve início no dia 11 de janeiro. Entre outros pon-
tos, fechamento de agências e unidades, dois pla-
nos de demissões (com adesão de 5.533 funcioná-
rios) e conversão de agências em PAAs.
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Empregados aprovam novo modelo 
de custeio e gestão do Saúde Caixa

Reunidos em assembleias virtuais nos dias 28 e 29 de 
outubro, os empregados ativos, aposentados e pensio-
nistas aprovaram o novo modelo de custeio e gestão 
do Saúde Caixa. No sistema de votação eletrônica dis-
ponibilizado pela Contraf-CUT, o mesmo utilizado pelo 
Sindicato, 87% dos votantes aprovaram o novo modelo 
do plano de saúde. Na região de Campinas, o percentu-
al de aprovação foi similar: 400 votos a favor (82,82%) 
a 74 votos contra (15,32%) e nove abstenções (1,86%).

O modelo de custeio aprovado não altera os princípios de 
solidariedade e pacto intergeracional, estabelecidos des-
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de o início do Saúde Caixa. A proporcionalidade do cus-
teio também foi mantida: empregados (30%) e Caixa Fe-
deral (70%), limitado a 6,5% da folha de pagamentos e 
proventos, em função de uma alteração realizada pelo 
banco em seu estatuto.

A mudança mais significativa é a autorização para 
cobrança de um valor extra na parcela de novem-
bro de 2022 (quando é pago o 13º salário), visan-
do aumentar a arrecadação para cobrir os 30% dos 
custos do plano que são de responsabilidade dos 
empregados. O novo plano será implementado no 
próximo ano.

Fonte: Contraf-CUT
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Mercantil do Brasil: impasse na 
negociação sobre demissões

A terceira rodada de negociação sobre as recentes demis-
sões, realizada entre os sindicatos e o Banco Mercantil do 
Brasil (BMB) no dia 4 deste mês de novembro, terminou 
em impasse. 
A possível indenização aos demitidos, sinalizada na pri-
meira rodada ( 21 de outubro), assim como o reajuste do 
valor do Programa de Requalificação, previsto na cláusu-
la 64ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), passan-
do dos atuais R$ 1.820,40 para R$ 2.200,00, e a ampliação 
do prazo de assistência médica prevista na cláusula 42ª da 
CCT por mais seis meses, apresentadas na segunda rodada 
(27 de outubro), não valem para todos os demitidos.

Tíquetes/seguro: Os sindicatos reivindicaram, novamen-
te, vales refeição e alimentação por mais dois meses após 
desligamento e seguro de vida.

Mobilização: No dia 28 de outubro e 4 deste mês de no-
vembro foram realizados tuítaços contra as demissões. As 
hashtags #MercantilSemCompromisso e #MercantilSe-
mCompromissoComVocê foram postadas na redes sociais.

Nova rodada: No dia 11 deste mês de novembro.
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Bancários do BB elegem 
delegados sindicais

Os funcionários do Banco do Brasil elegem os delega-
dos sindicais entre os dias 1º e 3 de dezembro deste 
ano. O prazo de inscrição abre às 8h do dia 16 deste 
mês de novembro e se estende até às 23h59 do próxi-
mo dia 24. A votação será digital, via site ou aplicativo 
do Sindicato, a partir das 10h. Em oito agrupamentos, 
os votos serão coletados em urnas.

Os delegados sindicais serão eleitos com base no nú-
mero de funcionários lotados em cada unidade, limita-
do a um delegado por grupamento de até 80 funcioná-
rios, com mínimo de um representante. No caso do PSO 
(Plataforma de Suporte Operacional), limite de um de-
legado por grupamento de 50 funcionários. O mandato 
dos delegados será de um ano, a partir do dia 7 de de-
zembro deste ano.

Inscrição: O candidato deve se inscrever via e-mail 
(presidencia@bancarioscampinas.org.br) e infor-
mar os seguintes dados: nome, matrícula funcio-
nal, unidade agência/departamento, cidade, e-mail 
e telefone para contato. O candidato deve ter, no 



12mínimo, seis meses de sindicalização e trabalhar na 
base do Sindicato.
Quem vota: Todos os funcionários (sindicalizados 
ou não).
Apuração: Dia 6 de dezembro de 2021.
Papel: O delegado sindical é o representante do 
Sindicato dentro do local de trabalho. Entre ou-
tras atribuições, manter contato permanente com 
todos os funcionários lotados na unidade em que 
foi eleito representante, discutir sobre quais ferra-
mentas utilizar visando a melhoria das condições 
de trabalho, repassar as reivindicações ao Sindica-
to e participar de atividades sindicais.

Regulamento: Eleição de 
delegados sindicais do 
BB – 2021 no site do 

sindicato
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Violência doméstica: denuncie 
ao canal de apoio

Lançado no dia 8 de março deste ano, o canal de apoio 
às bancárias vítimas de violência doméstica e familiar 
está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 

que assegura prevenção, apoio e acompanhamento 
(cláusulas 48ª a 55ª).

Sigilo: Está garantida a confidencialidade de toda 
denúncia apresentada ao canal de apoio. A bancária terá 
respaldo em varias áreas; entre elas, jurídica e trabalhista. 

Como denunciar
Envie e-mail para  

mulhernaocale@bancarioscampinas.org.br  
ou envie mensagem pelo WhatsApp:  

(19) 99814-6417.
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campanha Bancário 
Solidário: dinheiro 

ou alimentos
Diante da crise sanitária e econômi-
ca, que tem gerado desemprego e 
fome, o Sindicato retomou a Campa-
nha Bancário Solidário. Nesta terceira versão, além de dinheiro, 
serão arrecadados alimentos não perecíveis. 

A doação em dinheiro deve ser feita via depósito bancário (da-
dos abaixo). O Sindicato sugere o valor correspondente a dois tí-
quetes (refeição). Mas, qualquer valor será sempre bem-vindo. 

Alimentos: doe e ganhe ingresso*
Já os alimentos (arroz, feijão, leite em pó, etc.) serão coletados nos locais de tra-
balho ou poderão ser entregues na sede do Sindicato ou no Clube dos Bancários. 
Cada doador (a) terá direito a dois ingressos para o cinema Kinoplex, com valida-
de até o dia 29 de dezembro deste ano.

Doação: depósito
Bradesco (237)

Agência: 0046-9
Conta poupança: 46.284-5
CNPJ: 46.106.480/0001-70

*Enquanto durar o estoque de 60 ingressos



Ligue para os diretores e 
assessores do Sindicato.

(19) 97118-1837
Adicione este número na agenda 
“Contatos” de seu celular.

Bradesco
Lourival (19) 99933-9486

Eduardo (19) 99883-7257

Daniel (19) 99778-9954

Gustavo (19) 99910-5842

Jacó (19) 97129-7128

Silva (19) 99784-8089

Vagner (19) 99941-1288

Banco do Brasil
Elisa (19) 99891-6937

Linda (19) 99916-7511

Marcos Eduardo (19) 99762-9114

Cida (19) 99926-3556

Caixa Federal
Pipoca (19) 99889-3087

Marcelo Lopes (19) 99919-5485

Lilian (19) 99693-2439

Silvio (19) 99947-1087

Itaú
Vander (19) 99981-0455

Daniele (19) 99862-1263

Santander
Stela (19) 99655-2354

Cristiano (19) 99913-6735

Patrícia (19) 99616-7066

Assessores
Carla: (19) 99608-4214

Celso: (19) 99682-9076

Noel: (19) 99849-5547

Walter: (19) 99798-3571

(19) 99814-6417
Baixe nosso Aplicativo
(BancariosCPS: convênios)
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