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Em 2023, fortalecer a democracia,  
ampliar direitos

Com o novo governo, cabe agora à sociedade civil, aos 
trabalhadores, garantir que os compromissos as-
sumidos em campanha sejam viabilizados, 
concretizados. Entre eles, desenvolvimento eco-
nômico sustentável, geração de postos de 
trabalho, reforma tributária progressiva, 
revisão da reforma trabalhista, 
valorização do salário mínimo, 
defesa dos bancos públicos, 
do meio ambiente e dos po-
vos indígenas, medidas 
contra o garimpo ilegal e 
o desmatamento, comba-
te à violência contra 
as mulheres, respei-
to à diversidade, mais 
investimentos em edu-
cação, cultura, ciência 
e tecnologia.
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Garantir direitos
No mundo do trabalho, a mobilização não foi menor. Em tem-
pos de pandemia de Covid-19, de economia paralisada, de 
fechamentos de agências, demissões, terceirização e precariza-
ção das condições de trabalho, a categoria não se calou, foi à 
luta; principalmente nos bancos Santander e Itaú.

Sob a coordenação do Comando Nacional dos Bancários, do 
qual o Sindicato faz parte, mais uma vez a categoria renovou 
a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) por dois anos, garan-
tiu em 2022 reajuste de 8% (91% da inflação de 8,83%) sobre 
salários e verbas, abono de R$ 1 mil,  reajuste de 10% sobre 
os tíquetes, 13% de reajuste no teto da Parcela Adicional da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e 8,83% (inflação 
integral) na regra básica da PLR.

Neste ano (2023) está garantida a reposição integral da infla-
ção (INPC) e aumento real de 0,5%. E mais: a 
nova CCT contempla a regulação do teletraba-
lho e cláusula sobre assédio moral. Nos bancos 
públicos, assim como a CCT, os aditivos fo-
ram preservados. No Banco do Brasil, sem 
mudança na GDP (Gestão e Desempenho 
Profissional); na Caixa Federal, também sem altera-
ção no aditivo, mantida a PLR Social. No Santander, 
também renovado o aditivo à CCT por dois anos. O 
Santander é único banco privado que tem aditivo 
nos moldes do BB e Caixa Federal.

3



Representação da categoria
A diretoria do Sindicato ampliou sua participação em outros 
fóruns, no ano passado. Além das Comissões de Organização 
dos Empregados (Itaú, Bradesco e Santander), GT Promoção 
por Mérito e Comissão Executiva dos Empregados (CEE) na 
Caixa Federal e CEBB (Comissão de Empresa) no Banco do Bra-
sil, onde os diretores representam a Federação dos Bancários 
de SP e MS, o vice-presidente do Sindicato, Lourival Rodrigues, 
foi reconduzido para a Secretaria de Assuntos Jurídicos da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financei-
ro (Contraf-CUT) e a diretora de Patrimônio, Patrícia Bassanin 
passou a integrar o Conselho Diretivo. A diretora Elisa Ferreira 
foi eleita suplente do Conselho Consultivo do Plano de Benefí-
cios Previ Futuro.

Já o  presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna e dire-
tor-financeiro do Sindicato, Afonso Lopes da Silva, assumiu 
em novembro do ano passado a presidência do Parlamento 
Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas). 
Silva, que era vice do Parlamento, substituiu o vereador Zé 
Carlos, de Campinas, que pediu afastamento.

Sede: No segundo semestre deste ano, o Sindicato inaugura a 
nova sede administrativa no Clube dos Bancários. 

Vamos manter a unidade na luta. Vamos juntos fortalecer a 
democracia e garantir e ampliar direitos.

Feliz 2023.
A Diretoria
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Sindicato recupera mais de  
R$ 24,9 milhões via Justiça e CCV

O Sindicato recuperou R$ 24.942.995,29 em ações ingres-
sadas na Justiça e na Comissão de Conciliação Voluntária 
(CCV) do Itaú, segundo relatório produzido pelo Departamen-
to Jurídico. Deste total, R$ 16.256.955,29 foram recuperados 
judicialmente; R$ 8.686.040,00 na CCV do Itaú. A seguir ba-
lanço referente ao período de janeiro a dezembro de 2022. 

Atendimento: 170 bancários foram atendidos pelo De-
partamento Jurídico. 
Resultado: ingresso de 133 processos judiciais, 126 audiên-
cias judiciais e 115 processos instaurados na CCV do Itaú.
Ações na Justiça, por banco: 
Bradesco: 28
Itaú Unibanco: 17
Banco do Brasil: 17
Caixa Federal: 16
Santander: 3
Ações contra o INSS: 31.  
Motivo: benefícios previdenciários diversos.
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STF aprova revisão de 
aposentadoria

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu a favor da deno-
minada revisão da vida toda do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), por 6 votos a 5, no dia 1º de dezembro 
do ano passado.

Os bancários interessados em pleitear a revisão de suas 
aposentadorias, devem entrar em contato com o setor de 
Atendimento do Sindicato para agendar horários com o 
Departamento Jurídico.

Leia artigo do escritório LBS Advogados  
(Utilize QR Code abaixo).
https://lbs.adv.br/artigo/revisao-vida-toda/
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CCV do Itaú: recuperado mais de 
R$ 8,6 milhões

Das 115 reclamações apresentadas por bancários na Comissão 
de Conciliação Voluntária (CCV) formada com representantes 
do Itaú, no período de janeiro a dezembro de 2022, o Sindicato 
recuperou o valor de R$ 8.686.040,00 referente a 97 reclama-
ções. 18 casos não resultaram em acordo.

A CCV com o Itaú foi criada no dia 6 de agosto de 1997. 
Experiência pioneira do Sindicato, a também chamada Co-
missão Extrajudicial é an¬terior a legislação trabalhista, 
que previa a Comissão de Conciliação Prévia (CCP) - Lei nº 
9.958, de 12/01/2000.

Na CCV o bancário demitido e o advogado do Sindicato 
elaboram o “Termo de Conciliação”, a ser apresentado ao 
banco. Após análise do Itaú, é realizada uma reunião entre 
as partes envolvidas (banco, bancá¬rio, Departamento Ju-
rídico e diretores do Sindicato).

Procure a CCV
Com o fim da obrigatoriedade da homologação da rescisão 
contratual do trabalhador pelo Sindicato da categoria, previs-

7



to na “reforma” trabalhista de 2017, direitos podem não ser 
respeitados. Cabe lembrar que a homologação era válida para 
trabalhador com vínculo empregatício superior a um ano.

Em outras palavras, procure a CCV no Sindicato para checar 
valores pagos, verificar possíveis pendências e apresentar re-
clamação ao banco.

Fale com o Sindicato e advogado
Diretor Vander: (19) 99981-0455
Diretora Daniele: (19) 99862-1263
LBS Advogados: (19) 3399-7700
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Bradesco: COE cobra auxílio 
academia

A Comissão de Organização dos Empregados (COE) voltou a 
reivindicar a concessão do auxílio Academia Gympass, duran-
te reunião com o Bradesco, realizada no dia 29 de novembro 
do ano passado. Os representantes do banco já encaminharam 
a reivindicação, apresentada na reunião realizada no dia 14 do 
mesmo mês, mas a diretoria ainda não deu resposta.

Para o vice-presidente do Sindicato e representante da Fede-
ração dos Bancários de SP e MS na COE, Lourival Rodrigues, “o 
auxílio academia aos funcionários e dependentes é um investi-
mento em saúde, principalmente porque a atividade bancária é 
estressante”.

Auxílio Educação: A COE cobrou mais uma vez o auxílio para 
graduação e pós-graduação. Os representantes do Bradesco 
informaram que o banco utiliza a Unibrad (Universidade Cor-
porativa Bradesco) e que subsídios para cursos externos só são 
concedidos para áreas de interesse da própria instituição fi-
nanceira.

Financiamento Energia Solar Fotovoltaica: A COE propôs 
que o banco melhore a taxa de 1,73%, com prazo de 60 meses. 
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Para o Bradesco, a taxa citada já é o limite para os funcionários 
optantes de empréstimos.

PDE: Quanto ao Plano de Desempenho Extraordinário, a COE 
solicitou que todos os funcionários fossem contemplados. O 
banco comunicou que somente a área comercial e o gerente 
administrativo estão enquadrados e que a PLR contempla os 
demais. “Entendemos que o resultado do banco é construído 
por todos os funcionários”, avaliou Lourival Rodrigues.

Nova reunião: na primeira semana de fevereiro deste ano.
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Presidentes da Contraf e da 
Federação participam do  
7º Congresso da categoria

A presidenta da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-
-CUT), Juvandia Moreira Leite, e 
o presidente da Federação dos 
Bancários de SP e MS, Davi Zaia, 
participaram do 7º Congresso dos 
Bancários, Financiários e Coope-
ravitários de Campinas e Região 
realizado no dia 1º dezembro do 
ano passado, no formato presen-
cial (sede do Sindicato) e virtual.

Em sua fala, a presidenta da Con-
traf disse que participou da reunião entre o presidente 
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as centrais sindicais, 
realizada no mesmo dia 1º no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), em Brasília, onde funcionava o gabinete de 
transição do novo governo. Juvandia Moreira Leite desta-
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cou que foram abordados temas como revisão das reformas 
trabalhista e previdenciária, valorização do salário mínimo e 
representação dos trabalhadores por ramo, dentre outros.

Davi Zaia, que  integrou o Grupo Técnico de Trabalho (área 
sindical) da equipe de transição do novo governo, disse 
que é decisivo a adoção de medidas para alavancar a eco-
nomia nacional.

O presidente da Federação comentou o aumento de 50% 
do salário do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de 
Freitas (Republicanos), de seu vice Felício Ramuth (PSD) 
e do novo secretariado, garantido em projeto de lei apro-
vado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no 
dia 29 de novembro do ano passado. Davi Zaia manifestou 
preocupação com o chamado “efeito cascata” para outros 
servidores, e o aumento do endividamento do Estado, o 
que é prejudicial para a retomada dos investimentos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/ 
MF sob o nº 46.106.480/0001-70, Registro Sindical 

nº 006.132.02541-7, por seu presidente abaixo 
assinado, convoca, nos termos do artigo 48 (antigo 
artigo 54) do estatuto social, todos os associados 

para participarem da assembleia extraordinária que 
se realizará na sede da entidade na Rua Ferreira 

Penteado nº 460, Centro, Campinas, SP, no dia 25 
de janeiro, às 18:00h em primeira convocação ou 
às 18:30h em segunda convocação com qualquer 
número de participantes, para deliberar sobre a 

seguinte pauta: a) Eleição da Comissão eleitoral; b) 
Data da Eleição e duração da votação.

Campinas, 23 de janeiro de 2023

Ana Stela Alves de Lima
 Presidente
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Fevereiro
Carnaval: dias 19 e 21
Torneio de Futebol Soçaite: dia 25, em comemoração à 
fundação do Sindicato (27/02/1954).

Março
Torneio de Beach Tennis: Dia 18
Maio
Torneio de Futevôlei: Dia 20
Julho
Campeonato de Férias de Futebol Soçaite: Entre os 
dias 4 a 29
Agosto
Dia do Bancário: Atividade no dia 26
Outubro
Dia das Crianças: Atividade no dia 21
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Torneios de Futebol Soçaite  
e Beach Tennis:  

INSCRIÇÕES

Torneio de Futebol Soçaite:  
25 de fevereiro
Inscrição: entre os dias 23 de janeiro a 10 de fevereiro
Times: 12 atletas; dois podem ser convidados (não bancários)

1º Torneio de Beach Tennis:  
18 de março
Duplas femininas, masculinas ou mistas
Inscrição: entre os dias 23 de janeiro a 3 de março

Como se inscrever para os torneios
Via email:  
esportes@bancarioscampinas.org.br
Ou com o diretor Jacó dos Santos Bastos:  
(19) 97129-7128
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Matinê de Carnaval no Clube
Depois de dois anos suspensa em função da pandemia 
de Covid-19, a Matinê de Carnaval volta ao Clube dos 
Bancários neste ano, nos dias 19 de fevereiro (domin-
go) e 21 (terça-feira).

Horário: das 14h30 às 17h30. Animação: Banda 
Canta Brasil.

Desfile: No último dia das folias do Rei Momo, 
desfile de fantasia às 15h30, com distribuição de 
medalhas aos participantes.



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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