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Fortalecer a democracia.
Garantir e ampliar direitos.
A travessia tem sido turbulenta neste ano, a
exemplo de 2020. A pandemia do novo coronavírus permaneceu entre nós, com mais virulência em três trimestres, ceifando a vida de
mais de 600 mil brasileiros.
O que fez o governo federal, sob a batuta de
Bolsonaro? Construiu a calamidade social por
sabotagens. No início do ano faltaram vagas
em UTI, equipamentos e medicamentos para
intubação e até oxigênio em Manaus (AM),
por exemplo. Apesar de disponíveis, as vacinas não foram compradas pelo Ministério da
Saúde em tempo para impedir a carnificina.
O atual presidente da República conspirou e
conspira contra a saúde pública. Em plena pandemia, insiste na defesa de bandeiras nega-
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cionistas; entre elas, ignorar o distanciamento
social e o uso de máscaras, incentivar a desconfiança na efetividade das vacinas, condenar a exigência do passaporte de imunizações
e minimizar as mortes.
Em outros termos, o governo Bolsonaro não
apenas ignorou a ciência, boicotou as recomendações; executou uma “estratégia institucional de propagação do vírus”, segundo apontou relatório do Centro de Pesquisas e Estudos
de Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade
de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São
Paulo (USP) e a Conectas Direitos Humanos.
Aliada à crise sanitária, tem a hídrica, a ambiental, a institucional e a econômica, que
provocou o ressurgimento da inflação, juros
altos, recessão, desenvolvimento travado e
desemprego (mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho). Para agravar, o presidente Jair Bolsonaro apoia o desmatamento ilegal
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na Amazônia, ataca as instituições e defende
o golpismo. O ensaio da tão sonhada ruptura
institucional aconteceu no dia 7 de setembro,
em Brasília e em São Paulo, após várias motociatas pelo país.
É preciso frear a marcha da insensatez, conduzida pelo capitão reformado do Exército. Neste ano,
vários setores organizados da sociedade (sindicatos, partidos, estudantes, movimentos sociais)
foram cinco vezes às ruas para defender o Estado Democrático de Direito. É preciso mais: vencer
nas urnas em 2022, eleger um presidente comprometido com a saúde pública, com a educação, com o desenvolvimento econômico e social,
e com as instituições democráticas.
No mundo do trabalho, a categoria tem o compromisso de garantir e ampliar direitos durante
a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT). Com mobilização, será possível vencer.
A Diretoria
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Balanço 21. Rumo 22
Organização e luta

Pesquisa: Para subsidiar a mobilização da categoria, o Sindicato iniciou o ano promovendo
uma pesquisa, sob a coordenação do Instituto Guimarães. Resultado: 72,9%
dos bancários aprovaram a atuação da diretoria.
Mulher: No Dia Internacional da
Mulher (8 de março), o Sindicato lançou o canal de apoio às
bancárias vítimas de violência
doméstica e familiar, previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), que assegura prevenção,
apoio e acompanhamento (cláusulas 48ª a 55ª).
Solidariedade: Em abril, o Sindicato retomou a Campanha
Bancário Solidário, inicialmente
lançada em maio de 2020; e re-
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tomou novamente em setembro deste ano,
agora arrecadando dinheiro e alimentos.
Saúde/vacina: Para contribuir com a luta contra a pandemia, o Sindicato lançou um Guia
Digital sobre a Covid-19, em março. No mesmo mês, os sindicatos deflagraram
mobilização em
defesa da inclusão
da categoria como
prioritária no Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
O Sindicato encaminhou ofício ao governador
de São Paulo, inclusive entregou carta durante evento em Mogi Guaçu, em junho, visando
também a inclusão da categoria como prioritária no Plano Estadual de Imunização. E mais:
reunião com prefeitos de Campinas e Jaguariúna e Dia de Luta (27 de maio). No dia 6 de
julho, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
atendeu o pedido dos sindicatos.
Passaporte de vacinas: Em mesa temática de Saúde, realizada no dia 25 de outu-

bro, o Sindicato propôs que os bancos
passem a exigir o
passaporte de vacinas de clientes,
usuários e funcionários na entrada
das agências. A Fenaban concordou com a proposta, mas não informou como e quando será implementada. Os sindicatos e os
bancos discutiram também retorno ao trabalho presencial.
Bancos públicos/minirreforma trabalhista: No
Dia Nacional de Luta contra a PEC 32 (reforma administrativa), 18 de agosto, o Sindicato realizou reuniões nas agências. Durante
a manifestação, o Sindicato condenou também a MP 1045, chamada de “minirreforma”
trabalhista. A PEC 32, que impacta sobre os
bancos públicos, ainda tramita no Congresso
Nacional; já a MP 1045 (precarização das relações do trabalho) foi derrubada pelo Senado Federal no dia 1º de setembro.

crédito: Cláudio de Oliveira/Max Francioli.
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Democracia: Enquanto o presidente Jair Bolsonaro
defendia as pautas autoritárias em
Brasília e São Paulo,
a diretoria do Sindicato participava do ato em defesa da democracia, realizado no dia 7 de setembro, durante
a 27ª Edição do Grito dos Excluídos, no Largo do
Pará em Campinas. No dia 2 de outubro a diretoria voltou às ruas para participar de novo ato
em defesa do Estado Democrático de Direito, organizado pelo Comitê Suprapartidário.
Reajuste e aumento real:
Neste ano, a categoria
bancária integrou o seleto grupo de trabalhaE
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posição da inflação, via
INPC (10,42%), e aumento real (0,5%), totalizando 10,97%, em setembro.
No primeiro semestre,
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apenas 17,5% das categorias tiveram reajuste
acima do INPC.
Essa conquista resultou de ampla mobilização
em plena pandemia, em agosto do ano passado, que assegurou uma Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) com vigência de dois anos
(2020/2021).
Nos meses de julho, agosto e setembro deste ano,
o Comando Nacional dos Bancários realizou os
congressos dos bancos públicos (BB e Caixa Federal) e a 23ª Conferência Nacional da categoria, precedida de encontros por bancos privados
(Itaú, Bradesco, Santander e Mercantil do Brasil).
Mais atendimento, mais contratações: O Sindicato defende a ampliação do horário de atendimento, com consequente abertura de novos
postos de trabalho. Em outras palavras, melhora a qualidade de vida, assegura o atendimento para todos e contribui para reduzir o
desemprego no pais.
Sindicato recupera mais de R$ 11 milhões
via Justiça:
O Sindicato recuperou R$ 11.727.578,17 em
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ações ingressadas na Justiça, segundo relatório produzido pelo Departamento Jurídico. A
seguir, balanço referente ao período de janeiro a novembro deste ano.
Audiências judiciais: 128 / Atendimento: 640
bancários foram atendidos por videoconferências. Resultado: ingresso de 118 processos judiciais e 79 processos instaurados em Comissões
de Conciliação Voluntária (CCV). / CCV: 68 casos
negociados com o Itaú. / Ações na Justiça, por
banco: Bradesco: 32, Banco do Brasil: 22, Caixa Federal: 14, Itaú: 14, Santander: 5 / Ações
contra o INSS: 12. Motivo: benefícios previdenciários diversos.
Lazer: Em comemoração ao Dia do Bancário (28
de agosto), o Sindicato inaugurou quatro quadras
de areia para a prática de Beach Tennis,
no Clube dos Bancários em Campinas. O
evento aconteceu no
dia 11 de setembro.
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Luto: A categoria bancária perdeu um companheiro de luta: Jeferson Boava. No dia 26 de junho, o coronavírus Sars-Cov-2 ceifou a vida do
presidente do Sindicato em dois mandatos (20102013 e 2013-16) e presidente da Federação dos
Bancários de SP e MS. Mais de 600 mil brasileiros - entre eles, Jeferson e inúmeros bancários
da região de Campinas e do pais - foram vítimas
do descaso do governo federal com a saúde pública. A diretoria do Sindicato se solidariza com
as famílias enlutadas.
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Ação sindical por banco
Banco do Brasil

Reestruturação/protesto: No Dia de Luta contra o novo plano de reestruturação no Banco
do Brasil, 15 de janeiro, o Sindicato realizou
reuniões nas agências com os funcionários em
oito locais de trabalho em Campinas, com distribuição de carta aberta. Lançado no dia 11 de
janeiro, o novo plano de reestruturação estabeleceu, entre outros pontos, fechamento de
361 unidades (112 agências , sete escritórios e
242 postos de atendimento) e dois planos de
demissões.
Reestruturação/greve:
Em protesto
contra o novo
plano de reestruturação, os
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funcionários de 16 agências, dois postos de
atendimento e departamentos paralisaram os
serviços nos dias 29 de janeiro e 10 de fevereiro em Campinas, Americana, Espírito Santo do
Pinhal, Indaiatuba, Mogi Guaçu e São João da
Boa Vista, durante 24h.
Reestruturação/ato: No dia 11 de fevereiro,
manifestação contra o novo plano em frente
a sede do BB em São Paulo (Torre Matarazzo,
Avenida Paulista).
Economus 1: 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.
Economus 2: Entidades sindicais cobraram
do Banco do Brasil a abertura de negociação
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sobre o Economus, em ato realizado em frente a sede do Instituto de Seguridade Social do
Banco Nossa Caixa (BNC) em São Paulo, no
dia 11 de novembro. Os diretores do Sindicato Marcos Moraes e Elisa Ferreira participaram da manifestação.
Gratificação
de caixa mantida: O Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª
Região negou
provimento ao
agravo do Banco do Brasil, que pretendia cassar liminar concedida à Contraf-CUT, que impede o banco de extinguir a função de caixa e
mantém o direito à gratificação aos funcionários. A decisão foi proferida no dia 6 de julho.
Gecor/Escritório de Negócio: Em resposta
a ação ingressada pelo Sindicato, a juíza Taisa Magalhães de Oliveira Santana Mendes, da
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1ª Vara do Trabalho de Campinas, concedeu
no dia 16 de agosto, liminar que restabelece
o pagamento da gratificação por exercício da
função aos trabalhadores lotados no escritório de Gerência de Reestruturação de Crédito
(GECOR) e no Escritório Exclusivo de Negócio
Pessoa Física com 10 anos ou mais de exercício ininterrupto de função comissionada.
7ª e 8ª horas: O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (15ª Região) julgou procedente a ação coletiva ingressada pelo Sindicato pleiteando a descaracterização do cargo
de confiança para os funcionários que exercem a função de Supervisor de Atendimento
no Banco do Brasil e determinou o pagamento da 7ª e 8ª horas diárias como extras. E mais:
o TRT reconheceu o direito ao exercício da jornada de 6h por dia, em decisão publicada no
dia 3 de setembro.
PAA vira loja: O Banco do Brasil anunciou
a conversão dos postos de autoatendimen-
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to (PAAs) em “lojas”, com status de agência.
E mais: os gerentes de relacionamento serão
“promovidos” a gerentes gerais, com mais responsabilidades/riscos e sem aumento salarial
efetivo. A Comissão de Empresa dos Funcionários (CEBB) propôs ao banco a abertura de
negociação sobre as medidas comunicadas na
segunda quinzena de outubro. Até o momento, nenhuma resposta do BB.
Reintegração em Indaiatuba: O juiz Tárcio
José Vidotti, do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (TRT), determinou ao Banco
do Brasil a reintegração de uma funcionária
demitida em 2015, ao julgar ação ingressada
pelo Sindicato. Em sua sentença, publicada em
setembro de 2019, o juiz determinou também
o pagamento de todas as verbas salariais não
creditadas durante o período de abril de 2015
até a data da reintegração, que ocorreu no dia
3 de novembro em Indaiatuba.
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Caixa Federal

PLR: O Dia do
Basta contou
com adesão espontânea de
empregados em
várias unidades
da Caixa Federal na base do Sindicato, que paralisaram os
serviços no dia 27 de abril em defesa do pagamento correto da Participação nos Lucros
e Resultados (PLR Social*), da vacina contra a
Covid-19 para todos e da Caixa 100% pública.
Entre as unidades, a Centro em Americana.
Protesto: Em 11 de maio, os empregados da
Caixa Federal realizaram Dia de Luto pelas vítimas da Covid-19.
GDP: Na rodada de negociação realizada no
dia 27 de outubro, a Caixa reconheceu que
os novos mecanismos implantados neste ano
como uma “curva forçada”, visando mudar a
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cultura dos empregados e estabelecer valores
empresariais de mercado, estimulado a competição pela venda de produtos. A CEE quer
discutir formas que evitem o assédio, ranking,
etc. Inclusive propôs a realização de uma pesquisa conjunta sobre o programa de Gestão
de Desempenho de Pessoas.
Saúde Caixa: Reunidos em assembleias virtuais nos dias 28 e 29 de outubro, os empregados
ativos, aposentados e pensionistas aprovaram
o novo modelo de custeio e gestão do Saúde
Caixa. No sistema de votação eletrônica disponibilizado pela Contraf-CUT, o mesmo utilizado
pelo Sindicato, 87% dos votantes aprovaram o
novo modelo do plano de saúde. Na região de
Campinas, o percentual 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 desde o início do Saúde
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Caixa. A proporcionalidade do custeio também
foi mantida: empregados (30%) e Caixa Federal (70%), limitado a 6,5% da folha de pagamentos e proventos, em função de uma alteração realizada pelo banco em seu estatuto.

Itaú

PCR/bolsa/
banco de horas:
Reunidos em assembleia virtual,
nos dias 13 e 14
de maio, os funcionários do Itaú
que trabalham na região de Campinas aprovaram três acordos coletivos: Programa Complementar de Remuneração/PCR (2021 e 2022),
Bolsa de Estudo e Banco de Horas Negativas.
Reintegração: O desembargador relator José
Carlos Abile, da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
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de Campinas, determinou ao Itaú Unibanco a
reintegração de um funcionário demitido de
forma discriminatória, no primeiro semestre.
GERA/paralisação: Sob a coordenação do
Sindicato, os funcionários da agência Costa Aguiar (09) do Itaú paralisaram os serviços
na manhã do dia 22 de setembro, em Campinas, no período das 7h30 às 10h30, atrasando a abertura ao público, em protesto contra
o programa de remuneração variável denominado GERA. Durante a paralisação, diretores
do Sindicato se reuniram com os funcionários
e distribuíram a carta aberta intitulada “Projeto Itaú 2030 GERA abusos”, posteriormente
divulgada em outras agências.
Agência digital: Reunido com o Sindicato no
dia 29 de setembro, o Itaú assumiu compromisso em alterar procedimentos na agência
digital instalada em Campinas, visando resolver problemas apontados pelos funcionários;
entre eles, interferência nas ligações telefôni-
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cas, excesso de reuniões de trabalho e relacionamento com a chefia.

Bradesco

15 minutos: As
ações sobre o pagamento do intervalo de 15 minutos antes da
jornada
extra
para bancárias,
ingressadas pelo Sindicato contra o Bradesco
nos anos 2011 e 2013, aguardam julgamentos
em três instâncias: Supremo Tribunal Federal
(STF), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Algumas das
16 ações já foram julgadas favoravelmente às
bancárias, mas o Bradesco entrou com recursos nos três citados tribunais, ainda não avaliados. Uma delas já foi paga (Cabreúva).
Reintegração em Itatiba: A 2ª Seção de Dis-
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sídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT), em julgamento realizado em abril deste ano, determinou ao
Bradesco a reintegração da bancária demitida no dia 29 de outubro do ano passado. Com
mais de 16 anos de trabalho no banco, a bancária foi reintegrada no dia 7 de junho à agência Quintino Bocaiúva, em Itatiba.
Paralisação contra demissões e fechamento
de agências no Bradesco, em Campinas. Mobilização: Em protesto contra as demissões e
fechamento de agências, os bancários da Centro do Bradesco em Campinas paralisaram os
serviços no dia 23 de novembro, no período
das 7h às 11h, sob a coordenação do Sindicato.
No país também ocorreram manifestações; e
postagens nas redes sociais da hashtag #QueVergonhaBradesco.
Na região de Campinas, no período de fevereiro a novembro deste ano, o Bradesco demitiu 73 funcionários (66 em Campinas, 4 em
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Americana e 3 em São João da Boa Vista), segundo levantamento do Atendimento do Sindicato. No país, já demitiu mais de 3 mil bancários e fechou 1.088 agências no período de
12 meses.

Santander

Jornada: Reunidos em assembleia virtual no
dia 9 de fevereiro, os funcionários aprovaram
o acordo coletivo sobre compensação de jornada regime especial.
Retorno/saúde/WhatsApp: Em reunião virtual com a Comissão de Organização dos Empregados (COE), realizada no dia 4 de agosto,
o Santander negou novas contratações, anunciou o retorno ao trabalho presencial, assumiu compromisso em analisar proposta sobre
a cobrança dos gastos do funcionário afastado com o plano de saúde e proibiu o uso do
WhatsApp Business.
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Mercantil do Brasil

PLR/bolsa/jornada: Após três rodadas virtuais de negociação, a Comissão de Organização dos Empregados (COE) e o Banco Mercantil do Brasil concluíram o acordo coletivo sobre
o Programa Próprio de PLR, o Auxílio Educacional 2021 e o Ponto Eletrônico, no dia 6 de
maio. Reunidos em assembleia virtual nos dias
29 e 30 de junho, os funcionários aprovaram
o acordo.
Intervalo como extra: O juiz Rafael Marques
de Setta, da 11ª Vara do Trabalho de Campinas,
condenou o Banco Mercantil do Brasil a pagar
como extra o intervalo para almoço/descanso
(1h) não usufruído por funcionários com jornada de 6h/dia que prorrogaram o horário de
trabalho entre os anos 2010 e 2019, bem como
seus reflexos (FGTS, férias, etc.). A ação beneficiou 28 funcionários.
Demissões: Os sindicatos garantiram a am-
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pliação de direitos aos demitidos em outubro
deste ano, durante a quarta rodada de negociação com o Mercantil do Brasil (BMB), realizada no dia 11 de novembro. Estão assegurados
o aumento do valor do Programa de Requalificação, previsto na cláusula 64ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), passando de R$
1.820,40 para R$ 2.250,00; a ampliação do prazo de assistência médica prevista na cláusula
42ª da CCT por mais seis meses, e a extensão
do seguro de vida até o dia 30 de abril de 2022.
Cabe destacar que serão beneficiados os gerentes e supervisores administrativos e caixas, todos da retaguarda (backoffice).

Original

PRO: Reunidos em assembleia virtual no dia 3
de fevereiro, os funcionários aprovaram acordo
sobre o pagamento da Participação nos Resultados do Conglomerado Original (PRO).
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BV Financeira/Banco Votorantim

PPR: Em assembleia virtual, realizada no dia
12 de fevereiro, os funcionários das duas instituições aprovaram o acordo sobre o Programa
Próprio de Participação nos Resultados (PPR).

Sofisa

Ponto eletrônico: Os funcionários aprovaram
o acordo sobre o Sistema Alternativo Eletrônico
de Controle de Jornada de Trabalho, em assembleia virtual realizada no dia 11 de novembro.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Campinas e Região convoca os senhores associados desta entidade para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 10 de dezembro de 2021,
às 17h30, em primeira convocação, caso não haja a presença mínima de 2/3
dos associados, em segunda convocação às 18h00, com qualquer número de
associados presentes, à Rua Ferreira Penteado, 460, nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:
a) Previsão orçamentária para o exercício de 2022.
Campinas, 29 de novembro de 2021.

Ana Stela Alves de Lima
Presidente

Ligue para os diretores e
assessores do Sindicato.
Bradesco

Marcelo Lopes (19) 99919-5485

Lourival (19) 99933-9486

Lilian (19) 99693-2439

Eduardo (19) 99883-7257

Silvio (19) 99947-1087

Daniel (19) 99778-9954

Itaú

Gustavo (19) 99910-5842

Vander (19) 99981-0455

Jacó (19) 97129-7128

Daniele (19) 99862-1263

Silva (19) 99784-8089

Santander

Vagner (19) 99941-1288

Stela (19) 99655-2354

Banco do Brasil

Cristiano (19) 99913-6735

Elisa (19) 99891-6937

Patrícia (19) 99616-7066

Linda (19) 99916-7511

Assessores

Marcos Eduardo (19) 99762-9114

Carla: (19) 99608-4214

Cida (19) 99926-3556

Celso: (19) 99682-9076

Caixa Federal

Noel: (19) 99849-5547

Pipoca (19) 99889-3087

Walter: (19) 99798-3571

(19) 97118-1837

Adicione este número na agenda
“Contatos” de seu celular.

(19) 99814-6417

Baixe nosso Aplicativo

(BancariosCPS: convênios)
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