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bancárias e bancários aprovam reivindicações
e entregam pauta aos bancos

 A Campanha Nacional dos Bancários 2022 
segue a todo vapor e entrou em uma fase muito impor-
tante. Após a 24ª Conferência Nacional, entre os dias 
10 e 12 de junho, a categoria aprovou sua pauta de 
reivindicações em assembleias e ela foi entregue aos 
bancos no dia 15 de junho.
 Agora, serão realizadas as negociações para 

cobrar valorização dos trabalhadores, melhores 
condições de trabalho, garantia do emprego e saúde.  
 “Contamos com a participação da categoria 
para mostrar aos bancos que os lucros bilionários 
devem se refletir em melhorias para as bancárias e os 
bancários. Bora ganhar esse jogo!”, afirmou Ramon 
Peres, presidente do Sindicato.
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Campanha Nacional 2022

Comando Nacional dos Bancários entrega 
reivindicações aos bancos

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região-CUT

Bancárias e bancários entregaram, no dia 15 de junho, 
a minuta com as reivindicações da Campanha Nacional 2022 
para a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). O presiden-
te do Sindicato, Ramon Peres, e a presidenta da Fetrafi-MG, 
Magaly Fagundes, que integram o Comando Nacional dos 
Bancários, participaram da entrega.

“A pauta de reivindicações das bancárias e bancários de todo 
Brasil foi aprovada na Conferência e nas assembleias de base, que 
fizeram o lançamento oficial da Campanha Nacional, que visa renovar 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho que neste ano completa 30 
anos”, lembrou a presidenta da Contraf-CUT e coordenadora do 
Comando Nacional dos Bancários, Juvandia Moreira.

Também no dia 15, foram entregues à CAIXA e ao Banco 
do Brasil as pautas específicas dos trabalhadores destes bancos 
públicos, que serão negociadas durante a Campanha Nacional. 
As reivindicações foram definidas e aprovadas nos congressos 
nacionais realizados entre 8 e 10 de junho.

Calendário de negociações
No dia da entrega da minuta, ficaram pré-agendadas as 

datas das mesas de negociações. Já estamos mobilizados para 
pressionar os bancos pela valorização dos trabalhadores.

Veja abaixo:

CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÕES
CAMPANHA NACIONAL 2022

JUNHO

22 e 27/6 6, 22 e 28/7
JULHO

1, 3, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23 e 24/8
AGOSTO



Campanha Nacional 2022

Bancários aprovam pautas específicas a serem 
negociadas com cada banco

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região-CUT

Entre os dias 8 e 10 de junho, foram realizados congressos e 
encontros nacionais em que foram discutidas as pautas dos traba-
lhadores de cada banco: CAIXA, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e 
Santander. Já o Encontro Nacional dos Funcionários do Mercantil 
do Brasil ocorreu em 26 de maio.

As minutas contemplam questões ligadas às condições de tra-
balho, metas abusivas, mais contratações, igualdade de oportunida-
des, saúde, entre outros temas específicos.

Nos casos da CAIXA e do Banco do Brasil, as pautas foram 
entregues junto com a minuta principal da Campanha Nacional.

Agora, as comissões de organização dos empregados irão 
discutir, com cada banco, as demandas específicas dos trabalha-
dores para buscar avanços nos direitos e melhores condições de 
trabalho para a categoria.

Em nosso site e redes sociais, você encontra mais informações 
sobre cada um dos encontros nacionais: www.bancariosbh.org.br

 Os conceitos, temas, conteúdo, artes gráficas 
e identidade visual da Campanha Nacional dos 
Bancários de 2022 foram apresentados e aprovados 
na 24ª Conferência Nacional da categoria. Com o 
mote “Bora Ganhar Esse Jogo”, a Campanha utiliza 
a linguagem e a estética dos games para gerar enga-
jamento.
 O material foi previamente idealizado por um 

conjunto de mais de 50 profissionais de comunicação 
e dirigentes sindicais de todo o Brasil, em encontros 
promovidos pela Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).
 Foi  consenso trazer uma proposta leve para a 
mobilização deste ano. A ideia é que a Campanha 
tenha fases a serem vencidas pela categoria, com 
união de todas e todos para alcançar os objetivos.

Campanha Nacional 2022 usa estética dos 
games e tem foco no engajamento

BANCO DO BRASIL

BRADESCO SANTANDER

ITAÚCAIXA

MERCANTIL
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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:

Seja sócia, seja sócio!

Associe-se ao Sindicato e receba seu kit ou
indique para ganhar cartões-presente

Acesse agora:
sindicalizar.bancariosbh.org.br

ou use o qr code abaixo

Tornando-se sócia ou sócio do Sindicato, você 
ganha um Kit do Associado. Não é sorteio!
Basta se associar para receber o seu kit.

Se você já é sócio do Sindicato, indique uma 
bancária ou um bancário para se associar e 
ganhe pontos que se transformam em cartões-
-presente. Para cada indicado que se tornar 
sócio, você ganha R$ 25 para utilizar como 
quiser nas Lojas Americanas.

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

Oferecem consultas, exames e cirurgias 
oftalmológicas com valores acessíveis e 
pagamento facilitado. Tudo isso com as 
melhores tecnologias e profissionais 
qualificados.

Desconto de 30% mediante apresenta-
ção da carteirinha de associado.

Agendamento pelo telefone ou
Whatsapp: (31) 2559-3968

Clínicas Oftalmológicas
Olhar Médico

www.clinicasolharmedico.com.br

Conta com piscinas para adultos e infantis, 
sauna, ginásio coberto, mezanino, quadras, 
academia e restaurantes.
O convênio garante isenção total na taxa 
de adesão, seja para Cota Familiar, seja 
para Cota Individual. Desconto, também, 
de 10% na taxa mensal de condomínio. 
Havendo fidelização por 12 meses, através 
de pagamento por cartão de crédito, o 
desconto na taxa de condomínio passa 
para 20%. Interessados devem pegar 
autorização para desconto junto ao 
Sindicato.
Telefone: (31) 3461-7175

Oásis Clube

www.oasisclubebh.com.br

Há 83 anos, oferece ensino de qualidade 
do Maternal ao Ensino Médio. Com uma 
equipe de profissionais qualificados, 
promove o desenvolvimento dos alunos de 
maneira integral. Está localizado no bairro 
Cidade Jardim, em BH.

Desconto de 10% sobre as mensalidades. 
Interessados devem pegar autorização 
para desconto junto ao Sindicato.

Telefones: (31) 3253-8400 e (31) 3253-8433

Colégio São Paulo

www.colegiosaopaulobh.com.br

Referência em baterias automotivas, conta 
com quatro lojas em Belo Horizonte.

Sócias e sócios do Sindicato, assim como 
seus dependentes, têm desconto de 5% 
nos pagamentos no cartão de crédito e 
10% nos pagamentos à vista (débito, PIX, 
dinheiro), mediante apresentação de 
carteirinha de associado e documento 
com foto.

Pedrinho Baterias

www.pedrinhobaterias.com.br


