NOSSO TIME VAI ENTRAR EM CAMPO
CAMPANHA SALARIAL 2022
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CAMISA!
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Chegou a hora de renovar o
acordo coletivo: garantir e
ampliar direitos
A categoria bancária se organiza em todo o país
para a Campanha Nacional Unificada. A nova
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou acordo
coletivo, assim como os aditivos específicos por
bancos, tem prazo para entrar em vigor: 1º de setembro, a chamada data-base, momento em que
os salários, PLR e verbas são reajustados.
Para construir uma Campanha forte, que possibilite garantir e até ampliar direitos, é fundamental a
participação, o envolvimento da categoria em todas as fases da mobilização.
Na primeira fase, serão realizados encontros regionais, estaduais e interestaduais. A Federação
dos Bancários de SP e MS, da qual o Sindicato é
filiado, realizará encontros por bancos nos dias 11
e 12 deste mês de maio; nos dias 13 e 14 o Encontro Interestadual de Bancos Públicos; e, no dia
26, a Conferência Interestadual.
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ÃO
PARTICIPAÇ E
DE LUCROS S
RESULTADO

RENOVAÇÃO
DA CCT JÁ!

A CONQUISTA
É PARA TODOS.
PARTICIPE!

ACORDO
COLETIVO
PARA TODOS

Na segunda fase, sob a coordenação do Comando Nacional dos Bancários, serão realizados no
dia 9 de junho os encontros nacionais dos bancos
privados (Bradesco, Itaú e Santander; no mesmo
dia 9, o 33º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (CNFBB); nos dias 9 e 10, o
38º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef); e também no dia 10, o Encontro Nacional de Mulheres e Juventude dos Funcionários do
Banco do Brasil; entre os dias 10 e 12 de junho, a
24ª Conferência Nacional. Todos os eventos serão
em formato híbrido (presencial e virtual).

Consulta: Os encontros, congressos e conferências serão precedidos pela Consulta Nacional
on-line, que encerra no dia 3 de junho (veja matéria nesta edição). As propostas coletadas pela
Consulta serão debatidas na 24ª Conferência Nacional, quando a categoria define a pauta de
reivindicações, a ser encaminhada à Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban).
Mobilização: A Campanha Nacional irá acontecer
às vésperas da eleição para escolha do presidente
da República, governadores, deputados e senadores, num cenário de alta índice de desemprego,
inflação galopante e ataques à democracia.
Apesar da conjuntura adversa, o momento exige
mobilização, resistência, enfrentamento. A categoria bancária sempre atravessou as tempestades.
Neste 2022 não será diferente. Chegou a hora de
unir forças para assegurar melhores salários e
condições de trabalho. Junte-se ao Sindicato.
Seminário:
Antes da deflagração de todo o
processo de organização da
categoria, a diretoria do Sindicato
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se reuniu em seminário no dia
29 de abril para
discutir as ações
sindicais, a Campanha Nacional e
a mobilização dos
bancários, financiários e cooperavitários.

Consulta on-line sobre as
prioridades da categoria na
Campanha Nacional
Os sindicatos bancários de todo país iniciaram o
processo de consulta à categoria sobre as prioridades da Campanha Nacional deste ano, no dia 26
de abril. A participação é aberta, seja trabalhador
sindicalizado ou não.
Coordenada pelo Comando Nacional dos Bancários, a Consulta é on-line e estará disponível até o
dia 3 de junho. Acesse o link: https://consultacn2022-bancarios.votabem.com.br/. Participe. Dê a
sua opinião sobre temas como remuneração, tópicos sociais, saúde e condições de trabalho.
Pauta de reivindicações
As respostas da consulta serão compiladas e so-
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madas às resoluções das conferências estaduais,
interestaduais e regionais, e dos encontros e congressos nacionais dos bancos privados e públicos.
Todas as propostas serão debatidas na 24ª Conferência Nacional dos Bancários, a ser realizada
entre os dias 10 e 12 de junho, em São Paulo.
A pauta de reivindicações definida na 24ª Conferência será submetida às assembleias da
categoria; a seguir, apresentada à Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). A vigência da atual
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e dos aditivos específicos (BB e Caixa, por exemplo) termina
no dia 31 de agosto. A data-base dos bancários é
em 1º de setembro.
Fonte: Contraf-CUT
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Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidentes e
Doenças do Trabalho
Criado pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT) em 2003, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho (28 de
abril) homenageia os trabalhadores mortos, acidentados ou adoecidos em virtude do trabalho e
visa conscientizar a sociedade da importância da
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A
data lembra os 78 trabalhadores mortos durante
explosão de uma mina, no estado da Virgínia (Estados Unidos), no dia 28 de abril de 1969.
Para o diretor de Saúde do Sindicato, Gustavo Frias, “não é uma data comemorativa, mas um
momento de reflexão sobre as condições de trabalho. Segundo dados da OIT, o Brasil ocupa o
quarto lugar em mortes relacionadas com o trabalho no mundo”.
Para marcar a data, a Contraf-CUT realizou em 28
de abril o seminário intitulado “Adoecimento Psí-

quico no Trabalho Bancário”, com a participação
de mais de 100 dirigentes sindicais; entre eles, o
vice-presidente do Sindicato, Lourival Rodrigues, e
o diretor de Saúde. Profissionais da área de psicologia abordaram temas como suicídio e Síndrome
de Burnout.
Leia a matéria completa no site do Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br
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crédito: Júlio César Costa

As centrais sindicais CUT,
Força Sindical, CTB, UGT,
NCST, Intersindical e Pública comemoraram o
Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, 1º de Maio, em ato
unificado realizado no Largo da Catedral a partir
das 10h, em Campinas. Vários diretores do Sindicato participaram da manifestação em praça pública.
Neste ano o slogan foi “Emprego, Direitos, Democracia e Vida”, temas que falam diretamente com
a população brasileira, que convive nos dias atuais
com o desemprego, inflação, ataques aos direitos
sociais e trabalhistas, à democracia e à vida.

crédito: Banco de Imagens SEEBCR

1º de Maio unificado
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Mercantil do Brasil: PLR e
bolsa de estudo

O Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte cobrou uma resposta do Mercantil do Brasil sobre
dois direitos: Programa Próprio de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e bolsa de estudo
(auxílio educacional), no valor de R$ 280,00, no
dia 5 de abril.
PLR: Quanto ao programa próprio, O Mercantil do Brasil apresentou uma minuta incompleta
ao Sindicato, que não atende os interesses dos
funcionários. A Comissão de Organização dos Empregados (COE) quer discutir o citado programa.
Até o momento, nenhum retorno do BMB.
Fonte: SEEB BH

Santander instala GT
sobre Cabesp
O Santander deve instalar o Grupo Técnico de
Trabalho sobre a Cabesp (Caixa Beneficente dos
Funcionários do Banco do Estado de São Paulo)
neste mês de maio. Previsto no Termo de Compromisso Cabesp, assinado em maio de 2020, o
GT tem o papel de discutir a reestruturação do
plano de saúde.
Constituído por dez integrantes indicados (de
forma paritária) pelo banco e sindicatos, incluídos dois representantes da Cabesp, o GT
tem caráter consultivo. O diretor de Imprensa
e Comunicação, Cristiano Meibach, foi indicado como representante da Federação dos
Bancários de SP e MS.
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Eleições Cassi
O movimento “Unidos por uma Cassi Solidária”,
representado pelas chapa 6 e 77, venceu a eleição para os conselhos Deliberativo e Fiscal e para
Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de
Atendimento da Cassi (Caixa de Assistência dos
Funcionários do BB), em eleição realizada entre os dias 18 e 28 do mês de março. A diretoria
do Sindicato apoiou as duas chapas (6/Diretoria
e Conselho Deliberativo e 77/Conselho Fiscal). O
mandato terá início em junho próximo, com término em maio de 2026.
Do total de votantes, 56,38% votaram na Diretoria e Conselho Deliberativo e 53,24% votaram no
Conselho Fiscal.

Eleições Funcef
Candidatos do movimento “Juntos - a Funcef é dos
Participantes” foram eleitos para o Conselho Deliberativo e para as diretorias de Benefícios e de
Administração e Controladoria, no segundo turno da
eleição realizado entre os dias 29 de abril e 2 de maio.

A diretoria do Sindicato apoiou os seguintes candidatos eleitos: Jair Pedro Ferreira (diretor de
Benefícios), 22.701 votos; Rogério Vida (diretor
de Administração e Controladoria), 23.174 votos;
Selim Antonio de Salles Oliveira (Conselho Deliberativo), 21.975 votos. A outra vaga do Conselho
Deliberativo ficou com Ana Fátima de Brito, que
recebeu 23.014 votos.
Fiscal: O candidato Sâmio Cássio de Carvalho
Melo, apoiado pela diretoria do Sindicato, foi eleito para o Conselho Fiscal no primeiro turno com
21.615 votos (maioria dos votos válidos), realizado
entre os dias 22 e 25 de abril.
Fonte: Funcef e Fenae

Eleições Economus
Os candidatos Rodrigo Leite e Lucas Lima foram eleitos suplentes dos conselhos Deliberativo
e Fiscal do Economus, respectivamente, em pleito realizado entre os dias 11 e 22 de abril. Rodrigo
Leite (CD) obteve 1.375 votos; Lucas Lima (CF),
1.321 votos.
O candidato Américo Antonio Cosentino foi eleito
titular do Conselho Deliberativo com 3.047 votos;
Edson Soares de Siqueira foi eleito titular do Conselho Fiscal com 3.221 votos. Estavam habilitados
a votar 19.111 participantes do Economus, porém
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apenas 3.554 votaram. Para o Conselho Deliberativo foram registrados 76 votos em branco e 93
nulos. Para o Conselho Fiscal foram registrados
103 em branco e 111 nulos.

BB: chapa 3 vence eleição
na Previ
A Chapa 3 venceu a eleição na Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) com
54.423 votos, em pleito realizado entre os dias 18 e
29 de abril. A diretoria do Sindicato apoiou a Chapa 3,
Previ para os Associados. E a diretora Elisa Ferreira foi
eleita suplente do Conselho Consultivo do Plano de
Benefícios Previ Futuro.
Entre as propostas da Chapa 3, defesa da autonomia
em relação ao patrocinador e combate às ameaças
do governo federal, que pretende repassar a administração dos fundos de pensão das empresas públicas
para o setor privado do sistema financeiro. “Nosso
compromisso é com uma administração da poupança
previdenciário dos trabalhadores feita pelos próprios
trabalhadores, com governança paritária”, destaca a
diretora Elisa Ferreira.
Resultado: Chapa 1– 17.728 / Chapa 2– 6.664 /
Chapa 3– 54.423 / Chapa 4– 20.344 / Nulos: 5.554
/ Brancos: 3.508 / Total de votantes: 108.221.
Fonte: Contraf-CUT e Previ.
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9º Campeonato de Férias será
em julho

O 9º Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, será realizado no
próximo mês de julho, no Clube da categoria
em Campinas.
As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 de
maio e 23 de Junho, conforme calendário definido pelo Departamento de Esportes. A exemplo das
edições anteriores do Campeonato, os jogos serão
realizados durante a semana do mês de julho, no

período noturno; a grande semi e final, no sábado
(em breve serão divulgados as datas).
Os interessados podem se inscrever pelo e-mail:
esportes@bancarioscampinas.org.br. Cada time
tem direito a inscrever, no máximo, 12 atletas;
dois deles podem ser convidados não bancários
(vedada a participação de jogador profissional).
Quem pode participar: sindicalizado, dependente, sócio usuário e sócio contribuinte do Clube.
Qualquer dúvida, entre em contato diretor de Esportes, Jacó dos Santos Bastos (19)
97129-7128.
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Ligue para os diretores e
assessores do Sindicato.
Bradesco

Itaú

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

Vander (19) 99981-0455
Daniele (19) 99862-1263

Banco do Brasil

Assessores

Elisa (19) 99891-6937
Linda (19) 99916-7511
Marcos Eduardo (19) 99762-9114
Cida (19) 99926-3556

Carla: (19) 99608-4214
Celso: (19) 99682-9076
Noel: (19) 99849-5547
Walter: (19) 99798-3571

Santander
Stela (19) 99655-2354
Cristiano (19) 99913-6735
Patrícia (19) 99616-7066

Caixa Federal
Pipoca (19) 99889-3087
Marcelo Lopes (19) 99919-5485
Lilian (19) 99693-2439
Silvio (19) 99947-1087

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

Baixe nosso Aplicativo

(19) 99814-6417

(BancariosCPS: convênios)
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