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Bancárias e bancários, em todo o Brasil, resistem 
contra o desrespeito dos bancos, que lucram bilhões 
mas demitem centenas de trabalhadores durante a 
pandemia. Mais uma vez, a categoria está unida em 
defesa do emprego, com atos, paralisações e mobili-
zações virtuais.
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Desde o início da pandemia, o Sindicato atua em 
defesa da categoria, cobrando medidas de proteção à 
saúde e garantia do emprego. Com isso, em negocia-
ções com o Comando Nacional dos Bancários, os 
bancos se comprometeram em suspender as demis-
sões durante a crise sanitária.

Porém, agindo com total irresponsabilidade, o Itaú, o 
Bradesco, o Santander e o Mercantil do Brasil estão 
demitindo centenas de funcionários nos últimos 
meses, colocando o lucro acima da vida. De acordo 
com dados do Caged, 12 mil bancárias e bancários já 
perderam os seus empregos em 2020.

Saiba mais aqui. 

BANCÁRIAS E BANCÁRIOS

https://bancariosbh.org.br/bancos-ja-demitiram-mais-de-12-mil-pessoas-em-2020/


Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, a 
categoria bancária reforçou a mobilização contra as 
demissões promovidas pelos bancos. Em BH, o Sindi-
cato foi às ruas para denunciar o descaso dos bancos, 
colando cartazes em agências, realizando atos e 
também paralisações.

Saiba sobre o Dia Nacional de Luta contra as Demissões.

Além da mobilização de rua, 
já foram realizados inúmeros 
protestos virtuais. Com hash-
tags de denúncia, a categoria 
levou a pauta das demissões
aos assuntos mais comentados do Twitter, incomodando 
os bancos que tanto prezam por sua imagem.

#QuemLucraNãoDemite - #BradescoNãoDemita - #BradescoPenseNoFuturo
#ItaúNãoDemitaMeusPais - #ItaúNãoAmeaceMeusPais

#SantanderPareAsDemissões - #SantanderNãoTerceirize
#MercantilSemCompromisso

NAS RUAS E NAS REDES,
CONTRA AS DEMISSÕES!

Além da mobilização de rua, 
já foram realizados inúmeros 
protestos virtuais. Com hash-
tags de denúncia, a categoria 
levou a pauta das demissões
aos assuntos mais comentados do Twitter, incomodando 

https://bancariosbh.org.br/bancarios-realizam-dia-nacional-de-luta-contra-as-demissoes/


BANCÁRIOS DEMITIDOS
PODEM RECORRER À JUSTIÇA

O Sindicato defende que as demissões realizadas 
pelos bancos durante a pandemia, após assumirem 
compromisso público com a categoria, são contrárias à 
boa fé objetiva e à aderência das condições benéficas 
aos contratos de trabalho.

Por entender que esta conduta é ilegal, a entidade dis-
ponibiliza seu quadro de advogados para atendimento 
e representação de todos associados e associadas 
que desejaram recorrer à Justiça para pleitear a nuli-
dade da demissão e a reintegração ao emprego.

Interessados em ingressar com ação individual contra 
a demissão durante a pandemia devem entrar em con-
tato com o Departamento Jurídico do Sindicato pelo te-
lefone (31) 3279-7839 ou 3279-7845. Ou ainda com a 
assessoria jurídica da entidade pelo telefone (31) 
3291-9988.

Saiba mais.

https://bancariosbh.org.br/bancarios-podem-recorrer-a-justica-contra-demissoes-na-pandemia/


O Sindicato dos Bancários de BH e Região completa 88 
anos no dia 27 de outubro de 2020. São quase nove 
décadas de muita mobilização, de importantes avan-
ços para a categoria bancária e de resistência em 
defesa da democracia e contra os ataques aos direitos 
dos trabalhadores.

Criado em 1932, o Sindicato segue forte, combativo e 
se reinventando para estar sempre ao lado de bancá-
rias e bancários.

O Sindicato somos todos nós!

Sindicato dos Bancários
de BH e Região

do seu
lado88 ANOS



Acompanhe o
Sindicato
Para ficar sempre por dentro das notícias e fortalecer nossa 
mobilização, acompanhe o Sindicato pelo site e também pelas 
redes sociais.

#ADistânciaNãoNosLimita
#NaLutaComVocê
#NaVidaComVocê

#bancariosbh

 www.bancariosbh.org.br

@bancariosbh @bancariosbh

facebook.com/bancariosbh

https://bancariosbh.org.br/
https://www.instagram.com/bancariosbh/
https://www.instagram.com/bancariosbh/
https://twitter.com/bancariosbh
https://www.facebook.com/bancariosbh

