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A exemplo de todos os anos, o Sindicato, 
em 2021, mais uma vez esteve junto das 
bancárias e dos bancários em defesa dos seus 
direitos. Neste ano atípico, em que enfrentamos 
grandes desafios, estivemos sempre ao lado 
dos trabalhadores, seja pela pandemia ou por 
ameaças constantes às conquistas da categoria. 
 
 Neste ano, reforçamos nossa mobilização na 
defesa dos bancos públicos, do emprego, de condições 
dignas de trabalho, contra metas abusivas e o assédio 
moral. Mantivemos negociação permanente com 

os bancos sobre as demandas dos trabalhadores, 
realizamos atos e protestos virtuais, promovemos 
campanhas de conscientização e lançamos 
novidades para a categoria, dentre outras 
atividades. 
 Que venha 2022, quando novamente 
estaremos prontos para enfrentar e vencer desafios. 
E que tenhamos a clareza e o discernimento que 
exige um ano eleitoral para que possamos eleger 
candidatos comprometidos com a pauta dos 
trabalhadores e que defendam os interesses da 
categoria bancária.



Em 2021, os desafios impostos pela pandemia e pela ganância dos 
bancos não impediram a atuação forte do Sindicato ao lado da cate-

goria. Foi mais um ano de muita resistência, união e também de
novidades da entidade. Confira.
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Novidades e mais
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Durante todo o ano, o Sindicato esteve mobilizado para defender direitos, os bancos públicos, combater 
demissões, reestruturações que prejudicam os trabalhadores, assédio moral, metas abusivas, assim como 
pautas nacionais contra as irresponsabilidades do governo federal.

Foram realizadas diversas ações virtuais, como tuitaços, e presenciais tomando todas as precauções.
Em setembro de 2021, ban-
cárias e bancários de todo o 
país tiveram reajuste de 
10,97% nos salários e demais 
verbas. Isto ocorreu graças 
ao acertado acordo de dois 
anos assinado em 2020, que 
também assegurou todos os 

direitos previstos na Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) até 2022.

Desta forma, a categoria foi uma das únicas a 
receber aumento real neste ano, marcado pela 
crise econômica, inflação alta e redução da massa 
salarial no Brasil.

Para proteger a saúde de 
todas e todos, a sede do 
Sindicato ficou fechada 
para o atendimento pre-
sencial durante alguns 
meses de 2021. Neste
período, o teleatendimen-
to foi mantido e diretoras 
e diretores da entidade 
continuaram em perma-
nente contato com os bancários para receber 
denúncias e solucionar os problemas relatados.

Já em novembro, com a melhora nos índices da 
pandemia, o Sindicato reabriu sua sede em horá-
rio integral, de segunda a sexta-feira das 9h às 
18h. Tomando todos os cuidados necessários, 
estamos prontos para receber você!

O Carnaval Sem Aids/IST não foi às ruas em 2021 
com o Bloco do Pirulito, mas o Sindicato realizou 
uma ampla campanha de conscientização sobre 
a prevenção à Covid-19, em defesa de vacina já 
para todas e todos, além de manter seu compro-
misso no combate à Aids e outras ISTs.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code 
ao lado para ouvir a Marcha da Vacina, lançada 
pela entidade no período do Carnaval.

Mesmo com o acordo de dois anos, foram realiza-
dos encontros estaduais e nacionais por bancos, 
Conferência Estadual e Conferência Nacional dos 
Bancários. Os trabalhadores discutiram o atual 
cenário do sistema financeiro e do Brasil, assim 
como elaboraram resoluções e pautas de reivindi-
cações para a negociação com os bancos.

Com a nova onda da Covid-
-19, no começo de 2021, o 
Sindicato atuou pronta-
mente para cobrar a inten-
sificação dos protocolos 
sanitários nas unidades 
bancárias e a manutenção 
de boa parte da categoria 
em home-office.

Já com o avanço da vacina-
ção no Brasil, após intensa 
campanha realizada ao longo do ano, foram manti-
das negociações permanentes com os bancos para 
garantir um retorno seguro ao trabalho presencial e 
proteger a saúde dos trabalhadores.

Em 2021, o Sindicato 
lançou diversas novida-
des para a categoria: um 
novo site, um aplicativo 
para celular, o serviço de 
Sindicalização Digital e 
o Mundo de Vantagens.

Todas estas ferramentas 
foram criadas para mo-
dernizar a entidade e 
aproximá-la ainda mais 

das bancárias e dos bancários, oferecendo mais 
benefícios.

digitalSindicalizaçãoSiteNovo

O Sindicato tem

para você!

AppNovo

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo
de Vantagens
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2021 foi um ano de mobilização, aprendizado e 
muita união da categoria bancária.

Juntos, construímos todos os dias o Sindicato 
dos Bancários de BH e Região e você é parte 
fundamental dele!

Vamos comemorar mais um ano de vitórias e 
receber 2022 com alegria e esperança.

Boas festas!

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

Com a Sindicalização Digital é fácil,
rápido e seguro se associar. Acesse
sindicalizar.bancariosbh.org.br e
venha fazer parte da entidade que
é de todas e todos nós!

Ser sócia ou sócio do Sindicato é ter acesso a muitos 
benefícios e saber que estamos sempre do seu lado! Você 
fortalece nossa mobilização e pode aproveitar o Mundo 
de Vantagens, convênios e assistência nas áreas jurídica e 
de saúde.

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo
de Vantagens

Bancárias e bancários associados ao Sindicato têm 
acesso a descontos exclusivos em instituições de ensino, 
farmácias, restaurantes, bares, hotéis, eletrodomésticos, 
aparelhos eletrônicos, carros e muito mais!

O Mundo de Vantagens não tem
custos adicionais e os descontos
variam de 5% a 70%. São mais de
1.400 opções espalhadas em
17.500 endereços.

Ative já seu cadastro e
comece a aproveitar!

Acesse
vantagens.bancariosbh.org.br
ou escaneie o QR Code abaixo
com a câmera do seu celular


