
www.bancariosbh.org.br
Jornal dos

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região - Fetrafi / MG - Contraf

@bancariosbh

Edição 599
5 de novembro de 2021

Sindicato atua em defesa 
das bancárias e dos 

bancários na pandemia
O Sindicato esteve ao lado da categoria desde 

o início da crise sanitária causada pela Covid-19. 
Nas inúmeras negociações com os bancos, desde 
fevereiro de 2020, o Sindicato e o Comando 
Nacional dos Bancários exigiram medidas de 
proteção à saúde e à vida dos trabalhadores.

Desde a implantação do home office para a 
maior parte da categoria, até o fornecimento de 
equipamentos de proteção individual, a criação 
de protocolos rígidos nas unidades e a mudança 
nos horários de atendimento, o Sindicato cobrou e 
acompanhou, diariamente, a situação dos locais de 
trabalho.

Em relação ao trabalho remoto, a entidade 
também esteve em permanente contato com os 

bancos para assegurar que todos os direitos fossem 
respeitados. O Sindicato e o Comando Nacional 
realizaram pesquisas sobre a situação destes 
trabalhadores e negociaram sobre o controle de 
jornada, fornecimento de equipamentos, ajuda de 
custo, entre outras questões.

Com o início da aplicação das vacinas no 
Brasil, as entidades sindicais pressionaram o 
Ministério da Saúde e conseguiram a inclusão dos 
bancários no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Agora, com a melhora nos índices de Covid-19 
devido à vacinação, o Sindicato cobra dos bancos 
que o retorno ao trabalho presencial seja seguro, 
responsável e seguindo critérios objetivos, com 
proteção aos grupos de risco.



Covid-19

Atuação rápida garantiu
medidas de proteção

A atuação rápida do Sindicato e do Comando Nacional dos Bancários preservou a saúde de milhares de bancárias e bancários. 
Veja algumas medidas tomadas já no início da pandemia, no começo de 2020.

27 2020
fevereiro

19 2020
março

12 2020
março

23 2020
março

16 2020
março

30 2020
março

Com o primeiro caso 
no Brasil, o Comando 
Nacional cobrou que 

fossem seguidos todos 
os procedimentos da 
Vigilância Sanitária.

Após cobrança do Co-
mando Nacional, o 

Banco Central autori-
zou os bancos a flexi-
bilizarem horários e a 

fazerem contingencia-
mento nas agências.

Declarada a pandemia, 
o Comando cobrou a 

criação de um Comitê 
de Crise para tratar da 

questão com os bancos.

O Comando Nacional 
cobrou que o atendi-
mento fosse limitado 

aos serviços essenciais, 
com contingenciamen-
to, fim das metas e das 

demissões.

É criado o Comitê de 
Crise e são reforçadas 

as medidas de limpeza 
e higiene nas unidades 

de trabalho.

Em reunião com o Co-
mando Nacional, os 

bancos se comprome-
teram a manter o isola-
mento social e o traba-

lho remoto.

Conquistamos
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Negociação perma-
nente com os bancos 
sobre a situação dos 
trabalhadores na 
pandemia

Redução no
horário de
atendimento
das agências

Campanhas dos bancos 
para diminuir a procu-
ra pelas agências, com 
preferência para os ser-
viços digitais

Contingenciamento 
para acesso às agên-
cias, com número 
máximo de clientes no 
interior das unidades

Acordos de teletraba-
lho para assegurar os 
direitos mesmo após
a pandemia

Inclusão dos bancários 
no Plano Nacional de 
Imunização (PNI)

Reforço na limpe-
za das unidades e 
protocolos sanitários 
rígidos para casos de 
contaminação

Fornecimento de 
equipamentos de 
proteção individual 
(EPI)

Trabalho remoto 
(home office) para 
mais de 250 mil
bancários em
todo o Brasil



Campanha Nacional dos Bancários
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Mesmo com o distanciamento social e a impossibilidade de 
realizar encontros presenciais, bancárias e bancários continuaram 
mobilizados na defesa da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e 
dos acordos específicos.

O movimento sindical se adaptou para realizar encontros, con-
gressos e conferências regionais e nacionais de forma virtual. Foram 
também organizadas diversas ações, como tuitaços e campanhas es-

pecíficas sobre as demandas dos trabalhadores.
Na Campanha Nacional dos Bancários 2020, com o mote “Na 

Luta Com Você”, a categoria conseguiu impedir a retirada de dire-
itos. Foram vencidas as propostas rebaixadas dos bancos, que ten-
taram acabar com a 13ª cesta alimentação, reduzir em quase metade 
o valor da PLR e impor perdas salariais.

O acordo de dois anos negociado pelos bancários junto aos bancos 
continua gerando frutos para a categoria e para a sociedade. Prova disso é 
que um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que o resultado da Campanha 
Nacional injetará R$ 15,920 bilhões na economia do país.

A estimativa do impacto econômico, elaborada com base nos dados 
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2019 e nos balanços 
dos bancos, leva em consideração o reajuste nos salários, benefícios e a 
totalidade da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR).

O reajuste conquistado pela categoria bancária neste ano foi nego-
ciado na Campanha Nacional de 2020. O acordo previa aumento real de 
0,5% (INPC + 0,5%), o que resultou em 10,97% de aumento. Segundo o 
Dieese, considerando apenas os salários, a campanha injetará cerca de R$ 
6,440 bilhões na economia brasileira ao ano.

É bom lembrar que a nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
é nacional e abrange todos os estados do país. Isso significa que os traba-
lhadores têm os mesmos direitos e tiveram os mesmos reajustes em todos 
os estados da federação. E os recursos destes reajustes contribuem para 
a economia em cada uma das cidades onde existem agências bancárias, 
onde existem bancários. Neste momento de crise e desemprego que es-
tamos vivendo, isso é importante para ajudar a movimentar a economia.

Essa é a importância do acordo de dois anos, que garantiu aumen-
to real para bancárias e bancários em 2021, quando grande maioria dos 
trabalhadores terá perdas salariais. Imagina o quanto seria injetado na 
economia se todas as categorias obtivessem aumento real?

Ainda de acordo com o Dieese, em âmbito nacional, a PLR da ca-

tegoria bancária injetará por volta de R$ 8,439 bilhões na economia até 
março de 2022, sendo que, deste total, R$ 3,867 bilhões foram injetados 
na antecipação da PLR até o final de setembro de 2021.

Já o reajuste de 10,97% nos auxílios alimentação e refeição da catego-
ria colocarão um adicional de R$ 1,040 bilhão no período de um ano. Isso 
ajuda diversos setores da economia como mercados, bares e restaurantes, 
enfim, o setor de comércio, que precisa muito desta injeção neste momento.

Reafirmamos que a negociação antecipada, realizada em 2020, 
mostrou-se assertiva frente à alta escalada da inflação nos últimos meses. 
Para nós, é motivo de comemoração, pois tivemos reajuste com aumento 
real neste ano. E mais, não podemos nos esquecer que, no caso dos tra-
balhadores dos bancos públicos, talvez sejam os únicos entre as empresas 
públicas a conquistarem aumento acima da inflação.

NA LUTA
COM VOCÊ

Direitos e reajustes garantidos
2020

- Manutenção de todos os direitos previstos da CCT e 
nos acordos específicos por mais dois anos

- Reajuste de 1,5% nos salários

- Abono de R$ 2.000 reais para todos os bancários e 
bancárias

- Reajuste pela inflação (INPC) para VR, VA, auxílio 
creche/babá, valores fixos e tetos da PLR
- Cláusulas na CCT sobre apoio a bancárias vítimas 
de violência doméstica

Para 2021
- Reposição da inflação mais 0,5% de aumento real 
para salários e demais verbas, que resultou em 
10,97% de reajuste

Reajuste dos bancários injetará cerca de 
R$ 16 bi na economia do país

Artigo

Por Ramon Peres, presidente do Sindicato
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Novo site, Mundo de Vantagens, 
Sindicalização Digital e App: novidades 

do Sindicato para você

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo de
Vantagens Appnosso

Baixe jáSiteNovo

O Sindicato lançou, no mês de julho, várias novidades para 
estar cada vez mais próximo e oferecer ainda mais benefícios para 
a categoria. Conheça abaixo:

Novo site: mais moderno e intuitivo
Agora você encontra, com mais facilidade, todas as in-

formações que precisa. São notícias, convênios, documentos de 
CCV e CCP, acordos e convenções, canal de denúncias de As-
sédio Moral, Fale Conosco e muito mais de forma intuitiva e ráp-
ida. Acesse: www.bancariosbh.org.br

Mundo de Vantagens – O Clube de Benefícios do Sindicato
Agora, sócias e sócios do Sindicato podem aproveitar o 

maior clube de benefícios da América Latina com o Mundo de 
Vantagens! Você e até cinco dependentes têm descontos exclu-
sivos em instituições de ensino, farmácias, restaurantes, bares, 

hotéis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e até carros. São 
mais de 1.400 opções espalhadas em 17.500 endereços e os des-
contos vão de 5% a 70%.

Sindicalização Digital
Com o novo sistema de Sindicalização Digital, bancárias e 

bancários de BH e região podem se associar ao Sindicato de forma 
rápida, segura e totalmente online. Basta preencher um formulário e 
seguir o passo a passo para assinar, eletronicamente, a autorização.

Aplicativo para celular
Agora, o Sindicato também está na tela do seu celular por 

meio de um aplicativo que oferece acesso a notícias, Mundo de 
Vantagens, sindicalização digital, carteirinha virtual e mais!

Baixe agora o app Bancários BH e Região na Google Play 
ou na App Store.

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

Veja os benefícios de fazer parte do Sindicato:

Seja sócia, seja sócio!
Acesse agora:
sindicalizar.bancariosbh.org.br
ou use o qr code ao lado

Assistência e Assessoria Jurídica

Mundo de Vantagens
Descontos exclusivos em instituições de ensino, farmácias, 
restaurantes, bares, hotéis, eletrodomésticos, aparelhos 
eletrônicos e até carros.

Você tem assistência jurídica com uma equipe de advogados 
qualificados e experientes para prestar orientações em 
temas trabalhistas e previdenciários.

Assistência de Saúde
O Sindicato oferece suporte na área da saúde, orientando 
bancárias e bancários sobre seus direitos e acompanhando 
casos de adoecimentos, afastamentos, perícias médicas, 
entre outros.

Fortalecimento da categoria
Só juntos podemos manter direitos e a Convenção Coletiva 
de Trabalho. Sócias e sócios fortalecem nossa mobilização 
para que tenhamos mais avanços


