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Bancários do BDMG

conquistam e
aprovam acordos
Em 2021, funcionárias e funcionários do BDMG
aprovaram dois importantes acordos em Assembleia. Nas negociações com o banco, o Sindicato e
Conselho de Representantes do BDMG (Corep)
garantiram os direitos dos bancários nas propostas de teletrabalho e PPR. Os trabalhadores
também deﬁniram a pauta de reivindicações que
será negociada com o banco.

SAIBA MAIS

direitos
assegurados
após a
pandemia

Em Assembleia virtual realizada em 18 de fevereiro de 2021, funcionárias e funcionários do BDMG
aprovaram, com 95,9% de votos favoráveis, o
acordo que institui o teletrabalho. Negociado
com o banco pelo Sindicato e pelo Corep, ele terá
vigência de um ano a partir do ﬁm do estado de
emergência de saúde pública decretado em MG
por causa da pandemia.
O documento regulamenta temas como controle
de jornada, fornecimento de infraestrutura necessária ao trabalho, ajuda de custo, promoção à
saúde, entre outros.
Veja aqui a minuta do acordo na íntegra.

Acordo de

PPR
2021

O acordo de PPR 2021 também foi negociado com
o banco pelo Sindicato e pelo Corep e foi aprovado por funcionárias e funcionários do BDMG em
Assembleia virtual. A votação ocorreu no dia 12
de maio de 2021 e a proposta teve 96,3% de votos
favoráveis.
É mais um acordo que garante os direitos das
bancárias e dos bancários!
Veja a minuta na íntegra clicando aqui.

Pauta específica

de reivindicações
2021
Funcionárias e funcionários do BDMG, organizados pelo
Sindicato e pelo Conselho de Representantes (Corep),
aprovaram em Assembleia, no dia 16 de julho, a pauta
específica das reivindicações que serão tratadas nas
negociações com o banco. A minuta foi aprovada com
87,36% de votos favoráveis. Veja as demandas dos
trabalhadores:

- Alteração da regra de escolha para representante dos funcionários no CAD, eliminando a Lista Tríplice.
- Garantia de Progressão e Promoção aos empregados.
- Garantir a Participação Por Resultados – PPR, aprimorando os critérios de distribuição.
- Criar condições de acessibilidade ao 11º andar.
- Divulgação do relatório de risco ergonômico.
- Retomada do instituto do plano de saúde no pós-emprego.
- Indicação do Corep para compor o Comitê de Gestão de
Pessoas.
- Envio tempestivo de projetos ao Corep.
- Discussão do processo de terceirização no Banco.
- Alteração no programa de Gestão de Desempenho.
- Discussão da carreira dos técnicos de desenvolvimento.

Conquistas da

mobilização
Com muita organização e união, a categoria bancária assegurou todos os direitos previstos na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e nos acordos aditivos. Veja algumas destas conquistas:
1933 – Jornada de 6 horas
1962 - Fim do trabalho aos sábados
1981 - Auxílio-creche
1990 - Vale-refeição
1994 – Cesta-alimentação
1995 – PLR na Convenção Coletiva
2009 - Licença-maternidade de 6 meses
2016 - Licença-paternidade de 20 dias

Específicas do

BDMG
- Programa de Participação nos
Resultados (PPR)
- Acordo de Ponto Eletrônico
- Criação do Conselho de Representantes (Corep)
- Acordo de combate ao assédio moral
- Eleição de representante dos funcionários no Conselho de Administração
do banco

O Sindicato é seu,
o Sindicato é nosso!
Seja sócia.
Seja sócio.

Ao se associar ao Sindicato, você tem acesso a
diversos benefícios, como assistência e assessoria jurídica, assistência na área da saúde e o
Mundo de Vantagens.
Além disso, você fortalece nossa organização
para que possamos continuar avançando e defendendo os direitos de bancárias e bancários.
Com a sindicalização digital, você pode se
tornar sócia ou sócio de forma rápida, segura
e totalmente online!

Clique aqui para preencher o formulário
e se tornar sócia ou sócio do Sindicato!
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Para ficar sempre por dentro das notícias e fortalecer nossa
mobilização, acompanhe o Sindicato pelo site e também pelas
redes sociais.

www.bancariosbh.org.br

facebook.com/bancariosbh

@bancariosbh

@bancariosbh

Baixe já
nosso novo

Clique aqui

para baixar para Android
Clique aqui

para baixar para iOS

