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Renovar a CCT: um dos 
desafios da categoria bancária 

neste ano
O mundo entra no terceiro ano da pandemia de Co-
vid-19. Aliado à nova variante do coronavírus (Ômi-
cron), surtos de gripe causados pelo vírus influenza 
A H3N2 se espalham pelo país. Além da crise sani-
tária, o Brasil enfrenta a econômica que tem resul-
tado em inflação e juros altos, desemprego, reces-
são e precarização das condições de trabalho.

Enquanto a renda média do trabalho cai ao menor 
patamar em quase uma década no país, segundo 
a Pnad Contínua/IBGE, os cinco maiores bancos de 
varejo em total de ativos -  Itaú, Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Federal e Santander - lucraram R$ 
26,2 bilhões no terceiro trimestre de 2021, uma alta 
de 36% em um ano.

Será dentro desse quadro que o país irá eleger o 
novo presidente da República e a categoria bancá-
ria, por sua vez, renovar a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT); a atual, vigente até o próximo dia 
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31 de agosto, foi assinado em 2020 com validade 
de dois anos. É fundamental eleger um presiden-
te comprometido com a saúde pública, com a edu-
cação, com o desenvolvimento econômico e social, 
e com as instituições democráticas. No mundo do 
trabalho, garantir e ampliar direitos via acordo co-
letivo.

Junte-se ao Sindicato. Com mobilização é pos-
sível vencer esses dois desafios. E mais: com pre-
venção, é possível derrotar a gripe e a Covid-19.

A Diretoria
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Surtos de gripe e Covid: 
previna-se

Os surtos de gripe 
causados pelo vírus 
influenza A H3N2 se 
espalham pelo país, 
no momento em que 
surge uma nova va-
riante do coronavírus 
(Ômicron). Para im-
pedir a disseminação 
da gripe e da Covid-19 nos locais de trabalho, o Sindi-
cato já entrou em contatos com as diretorias de RH dos 
bancos e reivindicou reforço nas orientações previstas 
nos protocolos sanitários; entre elas, uso de máscara e 

álcool em gel.

Além disso, o Sin-
dicato reafirmou a 
proposta encami-
nhada no final do 
ano passado que 

Bancário (a), caso apresente 
sintomas de gripe ou Covid-19 
não vá trabalhar, avise o gestor ou 
o banco pelos canais específicos. 
Dúvidas, procure o Sindicato via 
WhatsApp do Atendimento  
(19-99666-0276) ou ligue  
(19) 3731-2688.
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exige de funcionários, clientes e usuários a apre-
sentação do passaporte de vacinas.

Pandemia gera um bilionário a 
cada 26h e dobra fortuna dos dez 

mais ricos, aponta rede Oxfam
O relatório “Desigualdade Mata”, lançado recente-
mente pela rede Oxfam, revela que um novo bi-
lionário surgiu no mundo a cada 26h, durante a 
pandemia de Covid-19. Revela também que a for-
tuna das dez pessoas mais ricas do mundo passou 
de US$ 700 bilhões (R$ 3,87 trilhões) para US$ 1,5 
trilhão (R$ 8,3 trilhões) nos dois primeiros anos da 
citada pandemia.

E mais: segundo o relatório da rede Oxfam, as de-
sigualdades estão provocando morte de "pelos me-
nos 21 mil pessoas por dia, ou uma a cada quatro 
segundos”. Para a diretora-
-executiva da Oxfam Brasil, 
Katia Maia, "esta é uma con-
ta conservadora, baseada nas 
mortes globais provocadas 
pela falta de acesso à saúde 
pública, violência de gênero, 
fome e crise climática”.
Fonte: Oxfam Brasil

No Brasil, desde março 
de 2020, surgiram 10 
novos bilionários. Neste 
momento, totalizam 
55, sendo que os 20 
maiores têm mais 
riqueza do que 128 
milhões de brasileiros 
(60% da população).
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Sindicato recupera na Justiça 
reembolso do dia de greve 

descontado pelo BB
O juiz Robson Adilson de Moraes, da 5ª Vara do 
Trabalho de Campinas, liberou recentemente o va-
lor da ação coletiva que pleiteava a devolução dos 
descontos nos salários dos funcionários do Banco 
do Brasil referente ao dia de greve contra as refor-
mas da previdência e trabalhista, realizada em 28 
de abril de 2017.

Ingressada em maio daquele ano, a ação recuperou 
R$ 76.765,03 para 185 bancários lotados em uni-
dades do BB instaladas nas 37 cidades que com-
põem a base territorial do Sindicato. O repasse dos 
valores aos beneficiados teve início no último dia 5 
de janeiro.

Para mais informações, entre em contato com 
o Departamento Jurídico do Sindicato:  

(19) 3399-7700.
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O Sindicato orienta a categoria a participar da pes-
quisa intitulada “Conflitos de valores, alterações 
de identidade e desgaste emocional em bancá-
rios”, sob a coordenação do psicólogo e pesquisa-
dor Rui Carlos Stockinger, da Universidade Católi-
ca de Petrópolis (RJ).
A pesquisa visa “melhorar a compreensão de fatores 
associados à Síndrome de Burnout, ampliando a pos-
sibilidade de diagnóstico e de tratamento, além de 
apontar para as causas da ocorrência e contribuir com 
propostas de cuidados com a saúde dos bancários”.

No texto de divulgação da pesquisa, Stockinger diz 
que a Síndrome de Burnout “apresenta crescimen-
to expressivo entre bancários e define-se por sin-
tomas como o esgotamento físico e psicológico, o 
distanciamento afetivo dos demais, certa insensi-
bilidade ou perda do sentido do eu e baixa real-
ização profissional, caracterizada por sensações e 
sentimentos de baixas eficácia e autoestima”.

Pesquisa sobre Burnout na 
categoria
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“Esta pesquisa investigará a relação entre con-
flitos de valores pessoais e éticos e alterações de 
identidade na Síndrome de Burnout em bancários 
como, por exemplo, o distanciamento entre identi-
dade pessoal e profissional, sentimentos de vazio, 
de perda de contato com as próprias vontades, o 
automatismo e rigidez no comportamento, senti-
mentos de incapacidade de refazer a vida fora da 
instituição bancária e sensações de recusa invol-
untária à ida ou permanência no ambiente de tra-
balho”, diz o pesquisador.

Acesse a pesquisa: 

https://forms.gle/TTaD9f8QzGeTYvXW8
Fonte: Contraf-CUT

Como participar

Todos os bancários 
podem responder 
a pesquisa; 
adoecidos ou 
mesmo quem 
não apresenta 
sintomas. 

Os dados serão 
mantidos em sigilo 
e em posse apenas 
do pesquisador.
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Sindicato doa 
alimentos arrecadados 
pela campanha Bancário 
Solidário
O Sindicato repassou ao Lar da Amizade “Ilce 
da Cunha Henry”, no último dia 18 de janei-
ro, cerca de 50 quilos de alimentos arreca-
dados pela campanha Bancário Solidário. 
A entidade de Amparo e Assistência à Vel-
hice está localizada à Rua Padre Francisco 
de Abreu Sampaio, 390, no Parque Itália, em 
Campinas.

Diante da crise sanitária e econômica, que 
tem gerado desemprego e fome, a Cam-
panha Bancário Solidário, retomada pela 
terceira vez no dia 14 de outubro do ano 
passado, continua. As doações de alimentos 
não perecíveis podem ser feitas na sede do 
Sindicato ou diretamente aos diretores que 
visitam os locais de trabalho.

Bancário 
Solidário:
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Clube:  
sem Matinê de Carnaval

Pelo terceiro ano consecutivo, não será realizada 
Matinê de Carnaval no Clube nos dias 27 de feve-
reiro (domingo) e 1º de março (terça-feira).

A decisão da diretoria do Sindicato tem como base 
os recentes surtos de gripe causados pelo vírus in-
fluenza A H3N2 e a nova variante do coronavírus 
(Ômicron). 
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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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