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Campanha entra na reta final
As negociações da Campanha Nacional para reno-
var a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) entra na 
reta final; a data-base da categoria é 1º de setembro. 
Iniciado no dia 22 de junho, o processo de negocia-
ção deve ser concluído neste mês de agosto, com 
apresentação da proposta global da Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban) ao Comando Nacional dos 
Bancários, que representa os sindicatos. O passo se-
guinte será a avaliação da categoria e definição dos 
rumos da Campanha.

Entre as reivindicações prioritárias dos bancários, 
cabe destacar quatro pontos: fim das metas abu-
sivas e da terceirização, melhores condições de 
trabalho e aumento real (5%).

Os bancos reúnem todas as condições para aten-
der as reivindicações da categoria. Para ilustrar, 
vale lembrar que as cinco principais instituições 
financeiras do país (Caixa Federal, BB, Itaú, Bra-
desco e Santander) lucraram R$ 107,7 bilhões em 



2021; aumento de 34,1% em relação ao anterior. 
E, no primeiro trimestre deste ano, os mesmos 
cinco bancos lucraram R$ 27,6 bilhões; alta média 
de 15,4% em doze meses.

Definida na 24ª Conferência Nacional dos Bancá-
rios, realizada entre os dias 10 e 12 de junho em 
São Paulo, a pauta foi aprovada pelos bancários 
de Campinas e Região na véspera da entrega à 
Fenaban (14 de junho), em assembleia virtual. Re-
sultado: 104 votos para o SIM (97,2%)  e 3 para 
o NÃO. Desde o início das negociações os direto-
res do Sindicato têm apresentado o resultado das 
rodadas, em reuniões nos locais de trabalho em 
Campinas e Região. Essa sintonia com a base é 
decisiva para garantir e ampliar direitos.

Bancos públicos: A exemplo dos bancos privados, as 
negociações das pautas específicas de Banco do Brasil e 
Caixa Federal entram na fase final neste mês de agosto.

Acompanhe a Campanha:  
www.bancarioscampinas.org.br
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Mobilização em defesa da 
democracia

A diretoria do Sindicato convidou a categoria a 
aderir à mobilização pela democracia no país 
e assinar o documento intitulado “Carta às 
brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado 
Democrático de Direito”, hospedado no site 
estadodedireitosempre.com. 
Elaborada por um grupo de ex-alunos da Faculda-
de de Direito da USP (Universidade de São Paulo) 
a Carta foi lançada no dia 11 deste mês de agosto 
no Largo São Francisco, onde está localizada a fa-
culdade. O documento é uma resposta à escalada 
golpista do presidente da República, Jair Bolso-
naro, que repete em todos os cantos suas teorias 
da conspiração sobre urnas eletrônicas, desa-
creditando o sistema eleitoral brasileiro, critica 
instituições como Supremo Tribunal Federal (STF) 
e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre outros 
ataques à democracia.



Homenagem aos 45 anos da “Carta aos Brasilei-
ros”, elaborada pelo professor Goffredo da Silva 
Telles Junior e lançada no mesmo Largo São 
Francisco, em agosto de 1977, em plena ditadu-
ra militar (1964-1985), a Carta é um manifesto 
suprapartidário; entre os assinantes, juristas, 
economistas, artistas, intelectuais, políticos, ex-
-ministros do STF, empresários, banqueiros e 
sindicalistas, como o presidente da CUT Nacional, 
Sérgio Nobre. Vale lembrar que na histórica “Car-
ta aos Brasileiros” o professor Goffredo da Silva 
Telles Junior “denunciava a ilegitimidade do então 
governo militar e o estado de exceção em que vi-
víamos”, destaca a nova versão da Carta.

CONTRA A
COVID, TOMO

VACINA!

CONTRA O AUTORITARISMO,
EU ASSINO MANIFESTOS

PELA DEMOCRACIA!

PREVENIR É
MELHOR DO QUE

REMEDIAR!



Centrais assinam manifesto
Reunidas no último dia 28 de julho, as centrais 
sindicais CUT, Força Sindical, UGT, NCST, CSB, 
Pública, Intersindical - Central da Classe Traba-
lhadora e CTB aprovaram assinar o manifesto “Em 
Defesa da Democracia e da Justiça”, elaborado 
pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) 
e publicado em jornais de circulação nacional no 
dia 5 deste mês de agosto.

O documento, que foi lido no mesmo dia 11 de 
agosto e no mesmo local (Largo São Francisco), é 
subscrito pela Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban), pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Feco-
mércio-SP), entre outras entidades. 
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O Congresso Nacional aprovou a Medida Provisó-
ria (MP) 1108/22, que regulamenta o teletrabalho 
e altera as regras dos tíquetes, em sessão no dia 3 
deste mês de agosto. Uma das mudanças do tam-
bém chamado auxílio-alimentação estabelece que, 
após 60 dias, o saldo residual poderá ser sacado 
em dinheiro pelo trabalhador.

A MP poderá ser sancionada ou vetada pelo pre-
sidente da República. O pagamento em dinheiro 
do saldo residual dos tíquetes, no entanto, pode 
gerar dúvidas sobre a natureza do benefício. Se-
gundo a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
o auxílio-alimentação tem caráter indenizatório, 
sem incidência de encargos. Porém, outra inter-
pretação destaca que o saque em dinheiro do 
saldo pós 60 dias transforma o auxílio-alimen-
tação em salário, possibilitando a incidência de 
encargos previdenciários e trabalhistas para o em-

Congresso aprova MP que 
altera regras dos tíquetes



8pregador e imposto de renda para o trabalhador.

A tramitação a toque de caixa da citada MP mos-
tra o descompromisso do Congresso Nacional 
com os direitos dos trabalhadores. No lugar de 
um projeto de lei, permitindo amplo debate com 
representantes das partes envolvidas, a famige-
rada Medida Provisória emitida pelo presidente 
da República. Em outros termos, o Congresso vi-
rou tarefeiro do governo de plantão. Está aí mais 
um motivo para mudar o parlamento brasilei-
ro em outubro deste ano, elegendo deputados e 
senadores comprometidos com os direitos dos 
trabalhadores.
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Dia de Luta contra demissões e por 
melhores condições de trabalho no 

Banco Itaú 
Maior banco privado do país, que 
lucrou R$ 7,4 bilhões no 1º tri-
mestre deste ano (alta de 15,1% 
no período de 12 meses), o Itaú 
continua reduzindo o número de 
agências físicas, resultando em 
demissões, aumento das filas, 
sobrecarga de trabalho e adoecimento. E mais: as-
sédio moral ao exigir metas abusivas.

Diante desse grave quadro, o Sindicato realizou 
Dia de Luta (18 de julho) nas agências Moraes 
Sales e Personnalité/Barão de Itapura, em Campi-
nas, com distribuição de carta aberta aos clientes 
e usuários e reuniões com os funcionários. A car-
ta foi distribuída também em outras unidades 
do Itaú. Cabe destacar que na base do Sindicato 
foram fechadas 12 agências entre os meses de ja-
neiro e abril.
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Santander: funcionários paralisam 
serviços contra precarização do 

trabalho, em Campinas
Sob a coordenação do Sindica-
to, os funcionários da agência 
010 (Centro) do Santander em 
Campinas paralisaram os servi-
ços na manhã do último dia 27 
de julho, até às 10h, em protesto 
contra a precarização das condi-
ções de trabalho; retardando em 
1h o atendimento ao público. 

Em reunião com os funcionários de todos os depar-
tamentos, realizada no estacionamento da agência, 
por volta das 9h30, os diretores do Sindicato con-
denaram o acelerado processo de terceirização nas 
áreas de tecnologia e investimentos, a pressão por 
metas abusivas, a sobrecarga de função dos gerentes 
de negócios e serviços (GNS) com tesouraria, dado 
a extinção do cargo de gerente administrativo, e a 
prorrogação da jornada sem novas contratações.



11Durante a paralisação os diretores do Sindicato 
distribuíram carta aberta intitulada: “Basta, San-
tander”. Após a atividade, reuniões nas demais 
agências. “O recado foi dado. Os sindicatos exigem 
negociações sobre as mudanças pretendidas e até 
as implantadas”, destaca a diretora do Sindicato 
Patrícia Bassanin.
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Arrasta pra Cima  
vence 9º Campeonato de Férias

O time Arrasta pra Cima sagrou-se campeão do 9º 
Campeonato de Férias, modalidade Futebol Soçaite, 
ao derrotar por 7x5 o time Acéfalos em jogo final 
disputado no último dia 30 de julho, no Clube dos 
Bancários em Campinas. O time Shark Attack ficou 
em 3º lugar e Grêmio & Misturados em 4º, com o 
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13placar de 3xWO. O artilheiro foi Elivelton César La-
cerda, do time Acéfalos, com 6 gols.

Com a participação de 12 times (145 jogadores 
inscritos), o Campeonato iniciou no dia 5 de julho, 
com jogos no período noturno, de terça-feira a 
quinta-feira. Foram marcados 438 gols  e 63 car-
tões (amarelo e vermelho) em 38 jogos.
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39ª Expoflora:  
venda de ingressos no Sindicato

A 39ª Expoflora será realizada entre os dias 2 e 25 
de setembro, às sextas-feiras, sábados e domingos; 
e também nos dias 7 e 8 (quarta e quinta-feira), 
em Holambra. Horário: das 9h às 19h.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos na 
Tesouraria do Sindicato, no período das 9h às 
16h30, de segunda à sexta-feira. Valor unitá-
rio: R$ 50,00; na portaria da Expoflora, R$ 80,00. 
Quantidade limitada. Os ingressos podem ser uti-
lizados em qualquer dia da Exposição.
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Show do Bancário,  
no Clube: 

3 de setembro
a partir das 16h

Abertura com a dupla  

Day e Dayanne,  
das 18h às 19h

das 19h às 20h30 
Hugo e Tiago 

Mais informações:

Comemore o Dia do Bancário  
(28 de agosto)

www.bancarioscampinas.org.br

Inscrição: entre os dias 1º e 28 de agosto via apli-
cativo BancáriosCPS: convênios, disponível nas lojas 
Google Play e Apple Store. Limite: 1.500 pessoas.

• Os ingressos serão entregues antecipadamente 
nos locais de trabalho indicados durante a inscrição.
• Bancário (a) sindicalizado (a)  solteiro (a) tem direi-
to a um convidado (a).

Entrada: um quilo de alimento não perecível ou 
doação de R$ 10,00 via PIX: 46.106.480/0001-
70 na conta Bancário Solidário.
E mais:
Food Truck: venda de chopp, lanche e churrasco.
Lanchonete do Clube: refrigerantes, cervejas, pas-
téis, porções, sorvetes e doces.
Avisos
• Não será permitida a entrada de sindicalizado/
convidado sem convite.
• O Clube será aberto às 16h somente para o show. 
Estarão fechados os seguintes espaços: sauna, pis-
cinas, campos, quadras e playground.
• Encerramento às 22h.
• Recomendação:  
crianças a partir de 6 anos de idade.



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

Ligue  para  os  diretores  e 
assessores  do  Sindicato. 

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

celular.

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