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Protesto contra desmonte do 
serviço público e dos direitos 
trabalhistas no BB e na Caixa

O Dia Nacional de Luta contra a PEC 32 (Proposta de 
Emenda à Constituição), 18 de agosto, convocado pelas 
centrais sindicais, foi marcada com reuniões nas agên-
cias Dr. Quirino e Costa Aguiar do Banco do Brasil, no 
período da manhã, e atraso de 30 minutos (8h às 8h30) 
na abertura da agência Campinas da Caixa Federal. Sob 
coordenação do Sindicato, a manifestação também 
condenou a MP 1045 (Medida Provisória), a carestia e 
a fome, e defendeu o emprego e o auxílio emergencial. 
No final da tarde, as centrais sindicais realizaram pan-
fletagem e ato público no Largo do Rosário.

Em carta aberta ao público e aos bancários, o Sindicato 
cita a socióloga Graça Druck, professora da UFBA (Uni-
versidade Federal da Bahia), que avalia a PEC 32 como 
“forte retrocesso para o Estado democrático”. Na justi-
ficativa da PEC 32, por exemplo, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirma que o objetivo da “reforma” 
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administrativa, é possibilitar “maior eficiência, eficácia 
e efetividade à atuação do Estado”. Pura balela. Na ver-
dade, a proposta vai no sentido contrário.

Bancos públicos
A PEC 32 também impacta sobre os bancos públicos, 
compromete o desenvolvimento econômico do país, 
ressalta a carta. “O papel de fomento do Banco do Bra-
sil, maior instituição de crédito rural, e da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), maior instituição de financiamen-
to habitacional, está ameaçado. Só para ilustrar, no ano 
passado, a Caixa Federal foi responsável em repassar 
auxílio emergencial para mais de 69 milhões de brasi-
leiros, em plena pandemia do novo coronavírus”. 

Estado forte: Em resumo, a PEC 32 propõe o total enfra-
quecimento do Estado. A luta dos trabalhadores é por 
um Estado forte, eficiente, democrático, voltado ple-
namente aos interesses da população, com políticas e 
ações transparentes. 

Precarização
Quanto à MP 1045, chamada de “minirreforma” traba-
lhista, aprovada pela Câmara dos Deputados no último 

03



dia 12 de agosto, a carta menciona análise da Rede Lado, 
grupo de 25 escritórios de advocacia unidos em defesa 
dos direitos humanos: “traz uma série de perdas de direi-
tos e precarização das relações de trabalho”.

A MP 1045 foi derrubada pelo Senado Fe-
deral no dia 1º deste mês de setembro, por 47 
votos a 27. Além do corte de direitos constitu-
cionais como 13ª salário e FGTS, a MP 1045, 
que tramitou no Senado como PLV (Projeto 
de Lei de Conversão) 17/2021, criava moda-
lidades de trabalho sem benefícios como fé-
rias e carteira assinada e autoriza mudança 
na jornada, inclusive a dos bancários. O go-
verno federal não poderá reeditar a MP na 
atual legislatura.

04



Demissão por justa causa,  
quando pode ocorrer? 

A cobrança por metas, sempre abusivas, é uma constante 
na vida dos bancários. Em nome do aumento das vendas 
de produtos, gestores fazem todo tipo de ameaça; incluin-
do demissões por justa causa. O que diz a lei? Veja abaixo 
quadro explicativo elaborado pelo Departamento Jurídico 
do Sindicato, assessorado pelo escritório LBS Advogados.

Pode ocorrer demissão por justa causa
NÃO é motivo de demissão por 
justa causa (não se enquadram 
nas condições tipificadas pelo 
artigo 482 da CLT).

Ato de improbidade 
(cometer um ato ilegal) Não atingir metas

Mau procedimento 
(comportamento que traz prejuízo ao ambiente de trabalho)

Não ter logrado êxito para a certificação 
da AMBIMA

Desídia 
(descuido intencional com suas atribuições)

Afastamento por doença
(comprovado por laudo médico, não 
condiz de forma alguma com situação de 
abandono de emprego. O trabalhador que 
está afastado por incapacidade laborativa 
está em recuperação para retornar apto ao 
trabalho, descaracterizando por completo 
qualquer intenção de abandono de 
emprego.)

Violação de segredo da empresa

Ato de indisciplina ou insubordinação (descumprimento de 
ordem do superior, desde que não seja: excessiva; ilegal ou 
abusiva)

Abandono de emprego (para que a situação de abandono de 
emprego seja confirmada é necessário que exista a intenção 
do trabalhador não mais retornar ao trabalho, por isso é que o 
Judiciário exige dos empregadores uma comprovação, podendo 
ser por carta, que exigiu o retorno do trabalhador, podendo 
ocorrer o desligamento se não houver retorno dentro do prazo 
de 30 dias.)

ATENÇÃO
Caso o trabalhador esteja sofrendo prática ilegal de ameaça a rescisão do contrato por justo motivo, importante que 
denuncie ao Sindicato, para que se possa tomar as medidas cabíveis.
Fique por dentro dos seus direitos, o sindicato tem plantões jurídicos para esclarecimentos diariamente.
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Conferência organiza a luta
Em preparação à 23ª Conferência Nacional, a 
Federação dos Bancários de SP e MS realizou 
Conferência Interestadual on-line no último 
dia 19 de agosto. A região de Campinas foi 
representada por 18 diretores do Sindicato. Já 
a 23ª Conferência aconteceu entre os dias 3 e 4 
deste mês de setembro.
Na abertura da Interestadual, a economista Vivian Ma-
chado, do Dieese (Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos), analisou os ba-
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lanços do bancos. Já o sociólogo e professor Clemente 
Ganz Lúcio, ex-diretor técnico do Dieese, abordou em 
sua palestra as “Mudanças no Mundo do Trabalho”. A 
seguir, as Comissões de Organização dos Empregados 
nos bancos privados e a CEBB e CEE-CEF, nos bancos 
públicos, apresentaram as propostas aprovadas em en-
contros e congressos específicos, realizadas nos meses 
de julho e agosto.

BB: liminar impede corte de 
gratificação dos funcionários da 
Gecor e Escritório de Negócio

Em resposta a ação ingressada pelo Sindicato, a ju-
íza Taisa Magalhães de Oliveira Santana Mendes, da 
1ª Vara do Trabalho de Campinas, concedeu no últi-
mo dia 16 de agosto, liminar que restabelece o pa-
gamento 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 
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mais de exercício ininterrupto de função comissio-
nada, sob pena de multa diária. 

Para a magistrada, o exercício da função comissio-
nada por uma década ou mais "gera a incorporação 
patrimonial e cultural do parâmetro remuneratório 
próprio do cargo exercido pelo empregado. Assim, 
a reversão imotivada do empregado ao cargo efe-
tivo ou reenquadramento em função comissionada 
de menor remuneração, com a supressão de grati-
ficação recebida por longos anos importa em viola-
ção ao disposto nos artigos 7º, VI, da Constituição 
Federal e 468, caput, da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). Nesse sentido, a Súmula nº 372 do TST 
(Tribunal Superior do Trabalho”.

O Sindicato orienta funcionários que se enquadram 
na ação, tendo sido descomissionados nas condi-
ções citadas, a entrar em contato com o Departa-
mento Jurídico: LBS Advogados (http://www.sindi-
catocp.org.br/assessoria-juridica/). A decisão não é 
definitiva; o BB pode ingressar recurso.

Fonte: LBS Advogados
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Reajuste dos bancários em 
setembro: 10,97%

INPC = 10,42%
Aumento real: 0,5%

O reajuste dos salários e verbas dos bancários será 
de 10,97% a partir de 1º de setembro (data-base), 
conforme assegura a Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT), que tem vigência de dois anos (2020/2021).

Além da reposição do INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) do IBGE acumulado entre os me-
ses de setembro de 2020 a agosto deste ano, que to-
talizou 10,42%, acrescenta-se (multiplique-se) 0,5% 
de aumento real, uma conquista dos bancários. Em 
comparação às categorias que têm reajuste no pri-
meiro semestre, variação positiva.

Negociações das categorias 
entre janeiro e julho

Percentual na data-base em comparação com o 
INPC-IBGE
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Data-
base Acima Igual Abaixo Variação 

real média
Nº de 

reajustes

Janeiro 10,2  29,2  60,6 - 0,59% 1.740

Fevereiro 20,9  19,0  60,1 - 0,36% 469

Março 12,3  36,5  51,1 - 0,60% 827

Abril 27,9  24,9  47,3 - 0,62% 344

Maio 21,1  37,7  41,2 - 0,81% 1.472

Junho 22,9  32,5  44,6 - 1,65% 132

Julho 24,8  16,3  58,9 - 1,87% 129

Total 17,5  32,2  50,3 - 0,71% 6.193
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração: Dieese / 2021
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Itaú reintegra demitido
O desembargador relator José Carlos Abile, da 
2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) de Campinas, 
determinou ao Itaú Unibanco a reintegração de 
um funcionário demitido recentemente, de forma 
discriminatória. 
Ingressada pelo Departamento Jurídico do Sindicato na 
7ª Vara do Trabalho de Campinas, que negou pedido de 
antecipação de tutela de reintegração, a ação vitoriosa 
após recurso apresentado no TRT de Campinas tramita 
em segredo de justiça. O bancário já foi reintegrado.

O diretor de saúde do Sindicato, Gustavo Frias, orienta 
que os bancários demitidos devem, sempre, procurar a 
entidade sindical. “Além de conferir os documentos, os 
cálculos relativos à dispensa, será possível avaliar se di-
reitos foram desrespeitados”.
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Assembleia elege novos integrantes do 
Conselho Fiscal do Sindicato

Reunidos em assembleia virtual, realizada no dia 29 de 
julho, os bancários elegeram quatro novos integrantes 
do Conselho Fiscal do Sindicato. Dois titulares (Adria-
na Aparecida Frutuoso e Antonio Conceição de Olivei-
ra); e dois suplentes (Cleide Aparecida Marchetti e Ma-
ria Adriana de Moraes); já empossados.

O pleito foi realizado porque quatro conselheiros, elei-
tos em março de 2019, renunciaram aos cargos. O térmi-
no do mandato dos novos conselheiros será no dia 14 de 
abril de 2023, junto com o mandato da atual diretoria e 
do Conselho Fiscal.
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Teletrabalho:  
contrapropostas dos sindicatos 

serão avaliadas pela Caixa
Reunida com a Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE) no dia 24 de agosto, por videoconferência, a Cai-
xa Federal assumiu compromisso em avaliar as propos-
tas sobre o acordo de teletrabalho e banco de horas, em 
decorrência da pandemia do novo coronavírus, e res-
ponder à CEE.
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Entre as contrapropostas dos sindicatos à minuta apre-
sentada pela Caixa Federal no final do mês de junho, 
prorrogação do sistema home office até que haja se-
gurança sanitária para o retorno ao trabalho presen-
cial e isenção de responsabilidade dos empregados por 
possíveis doenças ocupacionais em função da falta de 
condições adequadas de trabalho. 

Jornada: A Caixa Federal quer que o controle da jorna-
da em trabalho remoto seja facultativo e estabelecido 
em prévia negociação entre o empregado e o gestor. A 
CEE não concorda. O controle da jornada deve ser obri-
gatório. 

Horas-extras: A Caixa Federal propôs estabelecer "a 
composição de banco de horas para as horas extraor-
dinárias”, numa proporção de uma hora de descanso 
para cada hora adicional trabalhada. Para o diretor do 
Sindicato e representante da Federação dos Bancários 
de SP e MS na CEE, Carlos Augusto Silva (Pipoca), que 
participou da reunião, "a proposta é prejudicial aos em-
pregados, seja para quem que está na linha de fren-
te do atendimento à população ou em home office, se 
desdobrando para cumprir as metas. É preciso manter 
o pagamento das horas-extras”. 
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Saúde e segurança: Um dos pontos mais polêmicos é a 
cláusula sobre saúde e segurança do trabalho. A Caixa 
Federal inseriu na minuta uma série de orientações sobre 
postura e rotinas, inclusive para a vida pessoal, e bus-
ca transferir ao empregado a responsabilidade por pos-
síveis futuras doenças ocupacionais geradas devido ao 
trabalho realizado em home office. Um dos parágrafos 
da cláusula diz: “O empregado será responsável por ob-
servar as regras de saúde e segurança do trabalho, bem 
como seguir as instruções que constam desta Cláusula, 
a fim de evitar doenças e acidentes". O que é inaceitável.

Fonte: Contraf-CUT

15



13
 d

e 
se

te
m

br
o 

de
 2

02
1 

– 
nº

 1
59

6 
- 

en
ca

rt
e

Beach Tennis
Sindicato inaugura 
quadras no Clube

O Sindicato inaugurou quatro quadras 
de areia para prática de Beach Tennis 
(Tênis de Praia) no Clube dos Bancários, 
em Campinas, em solenidade realizada 
no dia 11 deste mês de setembro.

Além de uma apresentação, a equipe 
do instrutor Sérgio Santana orientou 
os sindicalizados e convidados sobre 
a modalidade Beach Tennis.

Vôlei: As quadras também podem ser 
utilizadas para a prática de Futevôlei 
ou Vôlei de Praia.

Endereço do Cube: Rua Nazaré Pau-
lista, 858, Jardim das Paineiras.
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Sindicalize-se
O Clube dos Bancários é exclusivo 
para sindicalizados. Junte-se ao 
Sindicato. Peça a ficha de sindi-
calização ao diretor/diretora que 
visita o seu local de trabalho. Se 
preferir, você pode se sindicalizar 
via site (www.bancarioscampinas.
org.br) ou pelo aplicativo Bancá-
riosCPS: convênios, disponível nas 
lojas Apple Store e Google Play. O 
app é gratuito.

Ao preencher a ficha de sindicalização você rece-
berá como brinde uma caneca metálica, com o lo-
gotipo da entidade.

Caneca para os novos sindicalizados
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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.
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13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Francisco - Impressão: 
IGC Gráfica Campinas. 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: imprensa@bancarioscampinas.
org.br. Tiragem: 10.000 exemplares. Filiado à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.

Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  
Abrace a luta.




