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Dando início aos debates para construir as rei-
vindicações da categoria para 2022, bancárias e ban-
cários de Minas Gerais realizam encontros estaduais 
e sua Conferência Estadual neste mês de maio.

O calendário começa com o Encontro Estadual 
dos Bancários de Bancos Públicos, no dia 14 de maio 
no Hotel Dayrell em BH. Participantes irão debater 
sobre a defesa dos bancos públicos, saúde, planos 
de saúde, fundos de pensão, contratações, entre ou-
tros temas, assim como aprovar delegados e propos-
tas para os congressos nacionais por bancos e para a 
Conferência Estadual.

No dia 20 de maio, é a vez de bancárias e ban-
cários de bancos privados - Itaú, Bradesco, Santan-

der e Mercantil do Brasil - realizarem seu Encontro 
Estadual no Hotel Tauá, em Caeté. No evento, serão 
debatidas questões como emprego, saúde, condições 
de trabalho, assédio moral e metas abusivas, além 
de pautas específicas de cada banco. Serão também 
escolhidos os delegados para os encontros nacionais.

Já a 24ª Conferência Estadual dos Bancários de 
Minas Gerais ocorrerá entre os dias 20 e 22 de maio 
também no Hotel Tauá. Delegadas e delegados vão 
debater a atual conjuntura, propostas para a minu-
ta de reivindicações da Campanha Nacional 2022 e 
também eleger os representantes do estado na Con-
ferência Nacional, que será realizada em São Paulo 
entre 10 e 12 de junho.

Bancárias e bancários de 
Minas Gerais se organizam 
para a Campanha Nacional



Banco a Banco

Candidatos apoiados pelo Sindicato
vencem Eleições Funcef

Chapa 3, apoiada pelo Sindicato, vence
eleições da Previ 

COE negocia prorrogação do prazo para a 
compensação de horas negativas no Itaú
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Candidatas e candidatos do movimen-
to “Juntos – A Funcef é dos Participantes”, 
apoiados pelo Sindicato, venceram as elei-
ções do fundo de pensão dos empregados da 
CAIXA. O segundo turno ocorreu entre 29 
de abril e 2 de maio.

Jair Pedro Ferreira foi eleito para a Di-
retoria de Benefícios com 52,6% dos votos 
e Rogério Vida para a Diretoria de Adminis-
tração e Controladoria com 53,91%. Para o 
Conselho Deliberativo, o movimento elegeu 
Selim Antônio de Salles Oliveira (titular) e 

Helaine Coutinho Cardoso (suplente). Já para 
o Conselho Fiscal, ainda em primeiro turno, 
venceram Sâmio Cássio (titular) e Tamara Si-
queira (suplente) com 54,29% dos votos.

“Quero agradecer os votos e a confian-
ça de todos que votaram no movimento ‘Jun-
tos- A Funcef é dos Participantes’. Agora, va-
mos trabalhar para termos uma Funcef forte 
com uma gestão transparente, participativa e 
que defenda o nosso patrimônio”, afirmou a 
empregada da CAIXA e diretora do Sindica-
to, Eliana Brasil.

A Chapa 3 - Previ para os Associados 
venceu as eleições da Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Banco do Brasil com 
55,29% dos votos válidos. Apoiada pelo 
Sindicato, a Chapa 3 reafirmou seu posicio-
namento de defender os interesses dos asso-
ciados e proteger a entidade de interferências 
externas, seja de governos ou do mercado. 
 Nas Eleições Previ 2022, foram 
eleitas as diretorias de Administração, de 
Planejamento e os conselhos Deliberativo, 
Fiscal e consultivos do Plano 1 e do Pre-

vi Futuro. Entre os eleitos, está Luciana 
Bagno, diretora do Sindicato, para o car-
go de suplente no Conselho Deliberativo.  
A chapa conta, no total, com sete asso-
ciados do Plano 1 e sete do Previ Futuro. 
 “Agradecemos a expressiva vota-
ção na Chapa 3! Essa foi uma vitória de 
todos os associados. E reafirmamos nosso 
compromisso com uma gestão eficiente, 
transparente e voltada aos interesses dos 
associados e associadas da Previ”, destacou 
Luciana Bagno.

A extensão do limite para a compen-
sação do banco de horas negativas começou 
a ser negociada entre a Comissão de Orga-
nização dos Empregados (COE) do Itaú e 
a direção do banco, em reunião no dia 2 de 
maio. O banco propôs prorrogar o prazo por 
mais seis meses, com final até 28 de feve-
reiro de 2023.

Os representantes dos trabalhadores 
acenam com a possibilidade de aceitar a re-
novação, mas reivindicam anistia total das 
horas negativas no final do acordo. “O ideal 
seria a anistia de todas as horas devedoras fal-
tantes, mas essa prorrogação já garante, pelo 
menos, um tempo maior para que os funcio-
nários possam pagar as horas devedoras”, 

afirmou a diretora do Sindicato e coordena-
dora estadual da COE, Valdenia Ferreira.

GERA
A reunião definiu a criação de um Gru-

po de Trabalho (GT) para debater mudanças 
no programa de remuneração GERA, após 
trabalhadores apontarem vários problemas.

JUNTOS



Justiça do Trabalho condena Bradesco a pagar 
diferença de PLR a bancários do HSBC

Movimento sindical cobra Santander sobre 
horário estendido nas agências
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O Sindicato, por meio de sua asses-
soria jurídica, Geraldo Marcos e Advoga-
dos Associados, ajuizou ação em desfavor 
do Bradesco cobrando o pagamento de 
diferença de PLR a funcionários oriundos 
do HSBC.

A ação foi julgada improcedente na 
Primeira Instância e, inconformado com a 
sentença, o Sindicato entrou com recurso 
que foi aceito. Sendo assim, a Justiça do 
Trabalho reconheceu o direito de os ban-
cários receberem valor equivalente ao pa-
gamento da PLR integral referente a 2016, 

conforme previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT).

A decisão representa uma vitória 
para o Sindicato e para os funcionários do 
Bradesco que vieram do HSBC, admitidos 
até 31/12/2015 e em efetivo exercício em 
31/12/2016. Ainda cabe recurso contra a de-
cisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho.

Mais informações podem ser obti-
das junto ao escritório Geraldo Marcos 
e Advogados Associados pelo telefone 
(31) 3291-9988

O movimento sindical cobrou da 
direção do Santander que o horário de 
atendimento das agências volte à regula-
ridade: das 10h às 16h, ou das 10h às 15h 
nos municípios que assim determinaram. 
Segundo o banco, o tema está em discus-
são interna.

Durante a pandemia, o Santander, 
junto com os demais bancos, implemen-
tou horário de atendimento preferencial 
das 9h às 10h para pessoas do grupo de 
risco. Atualmente, os bancos não pro-

cedem mais dessa forma. O Santander, 
porém, permanece com o horário prefe-
rencial (abertura mais cedo) e estende o 
atendimento até 16h.

“Por respeito à saúde e à vida dos fun-
cionários e clientes, cobramos que o San-
tander reveja esta postura e pare de utilizar 
o pretexto da pandemia para aumentar a 
carga de trabalho dos bancários”, destacou 
Wagner dos Santos, diretor do Sindicato e 
membro da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Santander.

     Sócias e sócios do Sindicato, e até cinco 
dependentes, têm acesso a milhares de descontos no 
Mundo de Vantagens, o maior clube de benefícios da 
América Latina!
     Você pode economizar em mais de 1.400 opções, 
entre instituições de ensino, farmácias, restaurantes, 
bares, hotéis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e 
muito mais.
     Para utilizar, ative seu cadastro em 
vantagens.bancariosbh.org.br. Acesse apontando a 
câmera do celular para o QR Code ao lado:

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

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo
de Vantagens

Concorra a
10 vouchers
Você + 1 acompanhante

Quer concorrer a vouchers de rodízio no Porcão para 
você e mais um acompanhante? Basta atualizar seus 
dados cadastrais no Sindicato, pelo nosso site ou app, 
até o dia 03/06. O sorteio de 10 vouchers, entre sócias 
e sócios do Sindicato, será realizado durante uma live 
em 09/06.

Não perca tempo! Pelo site, clique no botão “Atualize 
seus dados” que está à direita no menu superior. Já no 
app, é o primeiro botão do menu principal. Aí, é só pre-
encher os dados no formulário.

Atualize
seus dados!
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Appnosso
Baixe já Já baixou o nosso aplicativo? Mantenha-se 

informado e acesse notícias, convênios, 
Mundo de Vantagens, acordos, conven-
ções, carteirinha virtual e muito mais na 
tela do seu celular!

Baixe o app Bancários BH e Região na App 
Store ou Google Play, ou aponte a câmera 
do seu celular para o QR Code:

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

Seja sócia, seja sócio!

Ficar sócio é fácil e rápido!

Acesse agora:
sindicalizar.bancariosbh.org.br

ou use o qr code abaixo

Você pode preencher a ficha de papel 
ou acessar a Sindicalização Digital. De 
forma ágil, moderna e segura, você 
passará a fazer parte
do Sindicato e terá acesso a todos
os nossos benefícios.

Acesse sindicalizar.bancariosbh.org.br 
ou aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code:

O Grupo IAG - Instituto Arcanjo Gabriel tem 13 
anos de atuação. Escola regular e inclusiva, 
trabalha com turmas reduzidas e atende 
crianças e adolescentes do Ensino Infantil ao 
Fundamental. Veja os descontos para sócios e 
dependentes (é necessário obter autoriza-
ção junto ao Sindicato):

IAG Kids
- Berçário ao 2º período - 15%

IAG Master
- Maternal I ao 2º período - 15%
- Fundamental I - 1º a 5º ano - 20%

Instituto Arcanjo Gabriel (IAG)

www.institutoarcanjogabriel.com.br

Fundado em 1950, o Yázigi é a primeira 
franquia de serviços e idiomas do Brasil e 
pertence ao grupo Pearson, a maior rede de 
educação do mundo. Trouxe os conceitos do 
socioconstrutivismo para o ensino de 
idiomas, com conteúdos adaptados à 
realidade da criança, jovem ou adulto.

O convênio oferece desconto de 35%, 
mediante autorização que deve ser obtida 
junto ao Sindicato.

Yázigi
Santa Luzia - Idiomas

www.yazigi.com.br/santa-luzia

Fundada em 1994, tem a missão de oferecer 
medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e 
manipulados de qualidade. Conta com 12 
lojas físicas em BH, sendo 10 no Centro, uma 
no Barreiro e uma em Venda Nova.

Sócias, sócios e seus dependentes têm 
desconto de 15% em produtos manipulados 
e produzidos pela Anagallis. Para aproveitar, 
apresente carteirinha de sócio (física ou virtu-
al) e documento com foto.

Anagallis
Farmácia de Manipulação e Homeopatia

www.farmaciaanagallis.com.br

Estrutura climatizada com conforto e 
comodidade para os pacientes. Utiliza as 
melhores tecnologias para proporcionar 
agilidade no tratamento e autoestima mais 
elevada.

O convênio oferece 20% de desconto em 
qualquer tratamento odontológico realiza-
do na unidade. Cada titular terá uma 
carteirinha virtual da Odontoclinic em que 
poderá incluir 10 pessoas de sua família com 
os mesmos direitos e benefícios.

Odontoclinic
Unidade Dona Clara

www.odontoclinicdonaclara.com.br

CONVÊNIOS: MAIS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ
Conheça, abaixo, alguns dos convênios para sócias e sócios do Sindicato

e veja todos em nosso site: www.bancariosbh.org.br


