
Entre os dias 20 e 22 de maio, bancárias e bancários 
de Minas Gerais realizaram sua 24ª Conferência Estadual. 
No evento, organizado pela Fetrafi-MG, foram realizados 
debates sobre o atual cenário político e econômico, defesa 
da democracia, sistema financeiro, desafios e organização 
dos trabalhadores, saúde, entre outros temas.

Delegadas e delegados aprovaram propostas que 
serão levadas para deli-
beração na Conferência 
Nacional dos Bancários, 
entre 10 e 12 de junho. 
Entre elas, defesa do em-
prego, da mesa única de 
negociação, da democra-
cia e dos bancos públicos, 
aumento real de 5%, rea-
juste diferenciado nos va-
les, garantia de direitos no 
teletrabalho e combate à 
terceirização. Foi aprova-
do, ainda, o apoio à can-

didatura de Lula à presidência.
“Queremos garantir todos os direitos conquistados 

pelos bancários e pelas bancárias, nossa mesa única de 
negociação, valorização da categoria, condições dignas 
de trabalho e o fortalecimento dos bancos públicos. Para 
isso, temos, em primeiro lugar, que eleger Lula para a 
presidência do Brasil, derrotando a política do desmonte 

e da morte representada 
pelo atual presidente”, 
destacou Ramon Peres, 
presidente do Sindicato.

Na Conferência Es-
tadual, foram escolhidos, 
também, os representan-
tes de MG nas comissões 
temáticas e nas mesas de 
negociação com os ban-
cos, assim como delega-
das e delegados que par-
ticiparão da Conferência 
Nacional.
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24ª Conferência Estadual 
dos Bancários discute 

desafios da categoria e 
aprova propostas



Campanha Nacional 2022

Encontros estaduais discutem pautas de bancários 
dos bancos públicos e privados
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Bancárias e bancários de MG realizaram seus encontros 
estaduais, em maio, para discutir o atual cenário do país, a Cam-
panha Nacional e pautas específicas de cada banco. O Encontro 

dos Bancos Públicos ocorreu no dia 14, em BH, e o de Bancos 
Privados no dia 20 em Caeté. Foram elaboradas propostas para 
serem analisadas nos encontros nacionais.

Itaú
Funcionários do Itaú debateram questões ligadas ao emprego, remuneração, saúde 

e condições de trabalho, metas abusivas, previdência complementar, segurança e diversi-
dade. O coordenador nacional da COE Itaú, Jair Alves, participou virtualmente do Encontro.

“Para manter nossos direitos e continuar avançando, é essencial reforçarmos nossa 
organização e unidade. Precisamos do envolvimento de todas e todos na construção de 
uma minuta de reivindicações que assegure nossas conquistas diante de tantas ameaças 
aos trabalhadores”, ressaltou Valdenia Ferreira, coordenadora estadual da COE Itaú.

Mercantil do Brasil

Santander

Funcionários do Mercantil debate-
ram pautas como o fim das demissões, 
combate à alta rotatividade, PLR, auxílio 
educacional, igualdade de oportunidades 
e fim do assédio moral. Foram aprovadas 
propostas para a construção da minuta 
de reivindicações no Encontro Nacional.

Marco Aurélio Alves, diretor do Sin-
dicato e coordenador nacional da COE 
Mercantil, ressaltou a importância da 
mobilização dos bancários na Campanha 
Nacional. “Se não tivéssemos nossa CCT, 
direitos históricos como os vales, PLR e 
vários outros não estariam garantidos. Ela 
é fruto de muita organização e assegura 
as conquistas da categoria”, afirmou.

Bancários do Santander discuti-
ram sobre a renovação do Acordo Adi-
tivo, PPRS, bolsa de estudos, plano de 
saúde, banco de horas negativas, tele-
trabalho, saúde, assédio moral, fusão 
de agências e o fim das demissões. A 
coordenadora nacional da COE Santan-
der, Lucimara Malaquias, falou sobre os 
desafios dos bancários na abertura do 
Encontro.

Para Wagner dos Santos, diretor 
do Sindicato e coordenador estadual da 
COE, será uma Campanha difícil e que 
exigirá união. “Queremos que o Santan-
der respeite os trabalhadores e nossas 
negociações, valorizando os verdadei-
ros responsáveis pelos lucros bilioná-
rios que o banco obtém todos os anos 
no Brasil”, reforçou.

Bradesco
Funcionários do Bradesco debateram questões como emprego, assédio moral, 

metas abusivas, agências virtuais, Plano de Carreira (PCCS), remuneração, auxílio educa-
cional, plano de saúde, retorno ao trabalho, previdência, igualdade de oportunidades e 
respeito à identidade visual.

“Com o Encontro Estadual, damos mais um passo na construção da pauta específi-
ca. Pudemos debater os temas que mais afetam os trabalhadores e aprovamos propos-
tas que serão apreciadas no Encontro Nacional. Seguimos cobrando condições dignas de 
trabalho”, afirmou Giovanni Alexandrino, funcionário do Bradesco e diretor do Sindicato.

Banco do Brasil
Funcionários do BB aprovaram propostas que serão encaminhadas para o 33° Con-

gresso Nacional dos Funcionários (CNFBB 2022). Entre os temas, estão assédio moral, 
condições de trabalho, teletrabalho, saúde e adoecimento.

Luciana Bagno, diretora do Sindicato e coordenadora estadual da Comissão de Em-
presa dos Funcionários (CEBB), destacou que 2022 apresenta desafios. “Serão negociações 
difíceis, em um cenário de inflação alta e de eleição presidencial. Por isso, a mobilização das 
funcionárias e dos funcionários será determinante para que tenhamos sucesso”, afirmou.

CAIXA
Empregados da CAIXA aprovaram propostas que serão levadas ao 38º Congresso 

Nacional dos Empregados (Conecef). O temário foi dividido em três eixos: Defesa da Vida 
(democracia, empresas públicas, bancos públicos e defesa da CAIXA 100% pública), Saúde 
(saúde e condições de trabalho, Saúde Caixa e Funcef) e Direitos (CCT, ACT e contratações).

“Realizamos mais um Encontro Estadual com muitos debates produtivos sobre 
o Brasil e a CAIXA. Este será um ano difícil nas negociações dos nossos direitos e, por 
isso, precisaremos da participação de todas e todos. Agora, levaremos nossas propos-
tas para o Conecef e construiremos nossa pauta de reivindicações”, afirmou Eliana 
Brasil, diretora do Sindicato e representante da Fetrafi-MG na Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/Caixa).
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     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

Entenda o que está em jogo> <

Você é personagem principal nesta mobilização

Em 2022, bancárias e bancários voltam à mesa de negociação com os bancos 
para discutir reajuste nos salários, PLR, vales refeição e alimentação e todos os 
outros direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e nos acordos 
específicos. Com a inflação alta e um governo que ataca os direitos dos 
trabalhadores, os bancos podem se aproveitar para impor reajustes rebaixados 
e cortar nossas conquistas.

Por isso, o que fará a diferença será a participação de todas e todos!

> O que está em jogo? <

Em 31 de agosto, a nossa CCT, com tudo 
que está previsto nela, perde a validade. 
Isto porque, desde a reforma trabalhista 
do governo Temer, deixou de existir o 
princípio da ultratividade, que assegura-
va os direitos até a assinatura de um novo 
acordo. Temos que negociar uma nova 
CCT justa, até 31/08, para não correr 
risco de perder nossas conquistas!

A categoria está mobilizada para debater as 
reivindicações que serão negociadas com os 
bancos. Os encontros e a Conferência Estadu-
al já definiram propostas de MG que serão 
levadas para serem discutidas nacionalmente.

Na Conferência Nacional, entre 10 e 12 de 
junho, será aprovada a minuta de reivindica-
ções para ser votada em assembleias nos sin-
dicatos e levada à mesa de negociação entre o 
Comando Nacional dos Bancários e a Federa-
ção Nacional dos Bancos (Fenaban).

Construção da
Campanha já começou
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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:

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

Atenção Massa do Galo Atenção Nação Azul

Tem convênio
novo para você!

Clube Labareda Clubes do Cruzeiro
7 5 %  d e  d e s c o n t o
na taxa de adesão familiar

preço normal: R$ 600
com o desconto: R$ 150

Contato: (31) 3499-1313 Contato: (31) 3195-6946A t e n ç ã o :  p a r a  o b t e r  o s  d e s c o n t o s ,  é  p r e c i s o  o b t e r  a u t o r i z a ç ã o  p r é v i a  j u n t o  a o  S i n d i c at o .

C O M  D E S C O N T O  D E  S Ó C I O  D O  S I N D I C A T O :

ISENÇÃO TOTAL DA TAXA de adesão
(preço normal: R$ 690 familiar e R$ 480 individual)

+ A partir de 10%
na mensalidade da Escola de Esportes

Mensalidade
familiar: R$ 217,60

A adesão individual não tem 
taxa e deve ser tratada 

diretamente com o Clube.

Mensalidade

individual: R$ 150,00

familiar: R$ 300,00

Climep: desconto na vacina contra a gripe
Tome a vacina tetravalente contra a gripe por apenas R$ 90,00! O preço vale 
para sócios, cônjuge, filhos, pai, mãe, sogro e sogra. Para receber a autorização 
de desconto, envie e-mail para csa@bancariosbh.org.br com nome completo, 
banco, matrícula, CPF e telefone.
Unidades:
Av. Barbacena, 811, Santo Agostinho - (31) 3335-6010 / 99217-0213
R. Álvares Maciel, 391, Santa Efigênia - (31) 3241-4644 / 99217-0080

Horários: segunda a sexta de 8h às 18h / sábado de 8h às 13h


