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Vacina contra a Covid-19 já

A mobilização para incluir a categoria bancária como 
essencial no Plano Nacional de Imunização (PNI) con-
tra a Covid-19 cresce no país. No Dia Nacional de Luta, 
27 de maio, foram realizadas várias atividades, incluin-
do tuitaço e postagens nas redes sociais. No Congres-
so Nacional, a reivindicação dos trabalhadores bancá-
rios está contemplada em quatro projetos de lei e uma 
emenda.

PRONAMPE
PROGRAMA NACIONAL DE 
APOIO ÀS MICROEMPRE-

SAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE

AUXÍLIO
EMERGENCIAL

VACINA
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Pedido ao governador
Em ofício ao governador do Estado de São Paulo, João 
Dória, enviado no dia 26 de maio, o Sindicato reitera pe-
dido de “inclusão da categoria bancária nas prioridades 
do Plano Estadual de Imunização (PEI) contra a Covid-19”. 
A Federação dos Bancários de SP e MS, em ofício conjun-
to com o Sindicato de São Paulo e a Fetec, cabe lembrar, 
fez o mesmo pedido no último dia 19 de março.

Já o pedido da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) foi encaminha-
do ao Ministério da Saúde no dia 15 do citado mês de 
março. Com a troca de ministro, a Contraf-CUT reenca-
minhou o pedido e solicitou reunião. 

A exemplo dos motoristas de transporte coletivo, tra-
balhadores da saúde e professores, os bancários, finan-
ciários e cooperavitários estão na linha de frente no 
atendimento à população em plena pandemia. O ser-
viço prestado pelo categoria, segundo a legislação, é 
classificado como essencial. Participe da mobilização. 
Abrace essa luta.



04

Ações realizadas
15 de março
Ofício ao Ministério da Saúde. Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) solicitando 
a “inclusão da categoria bancária nas prioridades do Plano 
de Imunização (PEI) contra a Covid-19” 
Com a troca de ministro, a Contraf-CUT reencaminhou o 
pedido e solicitou reunião

19 de março
Ofício ao governador do Estado de São Paulo, João Dória. A 
Federação dos Bancários de SP e MS, em ofício conjunto com 
o Sindicato de São Paulo e a Fetec, solicitando a “inclusão 
da categoria bancária nas prioridades do Plano Estadual de 
Imunização (PEI) contra a Covid-19”

26 de maio
Ofício ao governador do Estado de São Paulo, João Dória. 
Sindicato reitera pedido de “inclusão da categoria bancária 
nas prioridades do Plano Estadual de Imunização (PEI) 
contra a Covid-19”
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Covid-19:
bancos apresentam protocolo de 

segurança

Reunida com o Comando Nacional dos Bancários, no 
dia 24 de maio, a Federação Nacional de Bancos (Fe-
naban), apresentou uma proposta de protocolo de 
segurança unificado para orientar a prevenção con-
tra a Covid-19. Desde a declaração de pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de 
março de 2020, o novo coronavírus Sars-CoV-2 in-
fectou mais 16,5 milhões de brasileiros e a Covid-19 
matou mais de 462 mil no país.

O protocolo proposto prevê o fornecimento de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPIs), como más-
cara, além de procedimentos como desinfecção de 
agências e outros locais de trabalho em casos de con-
tágio. Vale ressaltar que a proposta de protocolo de 
segurança contra a Covid-19 é resultado de um ano 
de debates e negociações entre o Comando e a Fe-
naban, no Comitê de Crise, criado no dia 16 de mar-
ço do ano passado.
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Sindicalize-se.  
Ação contra correção do FGTS pela TR

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julga-
mento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 
5090) que questiona a correção do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), 
no dia 7 de maio. O julgamento estava marcado para o 
dia 13 do mesmo mês; o STF ainda não informou nova 
data. A ADI alega que a TR não repõe a inflação.



O Departamento Jurídico do Sindicato informa que 
existem inúmeras ações sobre o tema; entre elas, a in-
gressada pelo Sindicato em outubro de 2013. Inclu-
sive o argumento do Sindicato é o mesmo da cita-
da ADI. Porém, a tramitação das ações na Justiça está 
suspensa, aguardando o julgamento do STF. O advo-
gado do Sindicato, Nilo Beiro, esclarece que o “objeti-
vo da ação é substituir a TR por outro índice que con-
temple também a inflação”.

07

A ação coletiva ingressada pelo Sindicato 
envolve, abrange todos os bancários. Porém, 
em algumas ocasiões, a Justiça tem enten-
dido que o Sindicato representa apenas os 
sindicalizados.

Diante dessa possibilidade, é fundamental 
que o bancário não sindicalizado faça sua 
adesão ao Sindicato para resguardar, garan-
tir os mesmos direitos dos possíveis benefi-
ciados (sindicalizados) pela ação coletiva.

Sindicalize-se
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Em preparação à 16ª Plenária Estadu-
al da Central Única dos Trabalhado-
res (CUT), o Sindicato realizou plenária 
virtual no dia 2 deste mês de junho. 
Na pauta, o projeto político-organiza-
tivo da CUT frente à crise tripla: eco-
nômica, social e sanitária. 

A 16ª Plenária Estadual da CUT será re-
alizada nos dias 27 e 28 de agosto des-
te ano. Já a 16ª Plenária Nacional irá 
ocorrer entre os dias 21 e 24 de outu-
bro. Os delegados (dois titulares e dois 
suplentes) à 16ª Plenária Estadual fo-
ram eleitos em assembleia virtual, re-
alizada no dia 8 deste mês de junho.

Sindicato debate  
plenária estadual da CUT
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Conquista. 
Bancários do Itaú aprovam acordos sobre PCR, 

bolsa de estudo e horas negativas

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: Pro-
grama Complementar de Remuneração/PCR (2021 e 
2022), Bolsa de Estudo e Banco de Horas Negativas. 
Para a presidente do Sindicato, Stela, “sem dúvida, uma 
conquista dentro de uma conjuntura desfavorável, em 
plena pandemia”. 
PCR: O valor é apurado com base no ROE (Retorno sobre 
o Patrimônio), conforme tabela: em 2021, até 23,0%, R$ 
3.070,95; maior que 23,01%, R$ 3.219,00.  Neste ano, o 
PCR será de R$ 3.070,95 (valor anterior: R$ 2.943,50). 
Para 2022, o valor definido pela tabela acima será re-
ajustado com base na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Bolsa de Estudo: Neste ano e em 2022 serão conce-
didas 5.500 bolsas para primeira graduação, segunda 
graduação e primeira pós-graduação, sendo 1.000 bol-
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sas destinadas aos funcionários PcDs (Pessoas com De-
ficiência). Neste ano, reembolso de até 70% do valor da 
mensalidade, limitar a R$ 450,00. Serão reembolsadas 
11 mensalidades (de fevereiro a dezembro). Para 2022, 
o limite de R$ 450,00 será reajustado pelo mesmo índi-
ce da CCT, acrescido de 0,5%.

Banco de Horas Negativas: Em função da pandemia 
do novo coronavírus, no dia 2 de junho de 2020, foi fir-
mado acordo que estabelecia a compensação das ho-
ras negativas acumuladas no período de 04/05/2020 a 
31/12/2020 até o dia 31/12/2021. Com a prorrogação 
do acordo aprovado pela assembleia virtual, as horas 
negativas acumuladas no citado período poderão ser 
compensadas até o dia 31/08/2022.



Sindicatos e Mercantil 
negociam PLR, bolsa de estudo 

e controle da jornada
Após três rodadas virtuais de negociação, a Comissão de 
Organização dos Empregados (COE) e o Banco Mercan-
til do Brasil concluíram o acordo coletivo sobre o Progra-
ma Próprio de PLR, o Auxílio Educacional 2021 e o Ponto 
Eletrônico, no último dia 6 de maio. A seguir, os principais 
pontos.
Programa Próprio (PP) de PLR: não desconto do PP do 
adicional de PLR previsto na Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT); revisão anual do acordo em função da pan-
demia de Covid-19; aumento no limite dos múltiplos 
salariais dos escriturários de agências, passando de 1,7 
salário para 2 salários, no caso de atingir as metas; re-
dução de R$ 12.500 milhões da meta anual, que passou 
de R$ 250 milhões para R$ 237.500 milhões, com gati-
lho de 80% das metas. Ou seja, os funcionários passam 
a receber quando a meta atingir R$ 190 milhões.

Bolsa Educacional: Aumento no limite e valor. Antes 
eram concedidas 100 bolsas de R$ 250,00; a partir do 
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novo acordo, 120 bolsas de R$ 280,00. Os funcionários 
contemplados terão direito na 12 parcelas no ano.

Ponto eletrônico: controle alternativo da jornada. 
Cabe destacar que o acordo específico sobre o ponto 
eletrônico já está em vigor em Belo Horizonte.

Compromisso
O Mercantil do Brasil se comprometeu em aderir à cláu-
sula 61ª da CCT, que prevê “mecanismos de prevenção 
de conflitos no ambiente de trabalho”. E mais: concor-
dou em construir uma agenda em conjunto com os sin-
dicatos para discutir a adesão às cláusulas da CCT (da 
48ª a 55ª), que tratam da “prevenção à violência contra 
a mulher”.

Avaliação
Para a diretora do Sindicato, Maria Aparecida da 
Silva (Cida), que participou das rodadas de negocia-
ção, o acordo “contempla reivindicações dos ban-
cários”. A diretora do Sindicato informa que o novo 
acordo será submetido à apreciação dos funcioná-
rios em assembleia virtual, a ser convocada.
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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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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 
Região. Presidente: Ana Stela Alves de Lima. Jornalista Responsável: Jairo Gimenez 
(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.




