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GANHAMOS
O JOGO!

BANCÁRIOS CONQUISTAM AVANÇOS

E APROVAM ACORDOS EM
Lor
ASSEMBLEIAS DEMOCRÁTICAS

Após muita negociação e mobilização,
as bancárias e os bancários de Belo Horizonte
e região aprovaram as propostas conquistadas nas mesas com a Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban), a CAIXA e o Banco do
Brasil. A Campanha Nacional dos Bancários
2022 durou mais de dois meses e culminou
em negociações duras que viraram as madrugadas dos dias 30 e 31 de agosto, quando
o Comando Nacional dos Bancários, a Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa) e
a Comissão de Empresa dos Funcionários do
BB (CEBB) arrancaram dos bancos propostas
com manutenção de direitos e avanços.
Em Assembleia virtual e com ampla
participação da categoria, entre as 19h do dia
31 e 19h do dia 1º de setembro, bancárias e
bancários dos bancos privados da base do
Sindicato aprovaram os acordos com 72% de
votos favoráveis. Já no BB, as propostas
foram aprovadas com 69% dos votos e na
CAIXA com 53%.
Entre as conquistas, estão reajuste nos
salários, aumento maior nos vales e na parcela
adicional na PLR, aumento real para 2023 e

e
inclusão de importantes cláusulas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Nas mesas
específicas com a CAIXA e o BB, também
foram mantidas as conquistas dos acordos
específicos, apesar da pressão dos bancos para
retirar direitos (saiba mais nas páginas 2 e 3).
“Vivemos sob um governo que desvaloriza os trabalhadores e faz de tudo para precarizar as relações de trabalho. Nesse contexto, é uma vitória termos avançado na nossa
Convenção Coletiva e assegurado bons reajustes por mais dois anos. A aprovação nas
assembleias, realizadas de forma totalmente
segura e democrática, demonstra o reconhecimento de que estes acordos representam
ganho para a categoria”, afirmou Ramon
Peres, presidente do Sindicato.

Campanha Nacional 2022

NOSSA ORGANIZAÇÃO VENCEU
Veja a proposta conquistada e aprovada pelas bancárias e bancários

2022

TELETRABALHO

- Reajuste de 8% nos salários e pisos
- Reajuste de 10% no Vale-Refeição e
na Cesta-Alimentação

Ajuda de custo de R$ 86,40; controle de jornada; fornecimento e manutenção de equipamentos; direito à desconexão; manutenção
dos direitos da CCT; prevenção e precauções
com a saúde dos trabalhadores; criação de
canal específico para que os trabalhadores em
teletrabalho tirem suas dúvidas.

- Reajuste da Regra Básica da PLR
pela inflação (INPC)
- Reajuste de 13% na Regra Adicional
da PLR
- Adicional de R$ 1.000,00 na cesta-alimentação a ser pago até outubro
de 2022

Nova cláusula
de combate
ao assédio
sexual.

Criação de Grupo
de Trabalho Bipartite Específico
sobre segurança
bancária.

2023

REAJUSTE EM SALÁRIOS E
TODAS AS VERBAS:

reposição da inflação + 0,5% de aumento real

BANCÁRIAS E BANCÁRIOS SE
MOBILIZARAM POR SEUS DIREITOS
Na Campanha Nacional 2022, bancárias e bancários estiveram mobilizados nas redes e nas ruas
para exigir respeito dos bancos às suas reivindicações. Em Belo Horizonte, o Sindicato promoveu atos
e visitas às agências para conversar com os trabalha-

dores sobre o andamento das negociações e a
importância da participação.
Foram realizados, também, inúmeros tuitaços
para chamar a atenção de todos para as demandas
da categoria.
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Campanha Nacional 2022

Assembleia das bancárias e bancários da
CAIXA aprova ACT
Em assembleia virtual realizada entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, as empregadas e os empregados aprovaram o Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) negociado com o banco na Campanha Nacional 2022.

CONQUISTAMOS
- Acordo, válido para os próximos dois anos, que garante todos os direitos
anteriores do último acordo, como a manutenção da PLR Social, do adiantamento de férias, adicional noturno e Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA).
- Acordo de teletrabalho nos moldes da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), com controle de jornada.
- Manutenção das regras da PLR Social iguais às do acordo de 2020. Criação de um Grupo de
Trabalho (GT) bipartite, com representação dos trabalhadores e do banco, com início em
outubro e limite no dia 31 de dezembro de 2022, para garantir a transparência no pagamento da
PLR.
- Criação do GT de condições de trabalho a partir de março de 2023: discussões sobre caixas,
tesoureiros e avaliadores minuto, sobre GDP e outros temas, com prazo para a resolução.
- Possibilidade de ampliar o intervalo de refeição de 30 a 60 minutos para os empregados com
jornada de seis horas.

Para ver mais
detalhes e
conquistas
dos empregados
e empregadas
acesse o QR Code:

- Reajuste na indenização em caso de morte ou invalidez por assalto sinistro.

Acordo conquistado pelos
funcionários barra retirada de direitos no BB
O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022-2024 aprovado em Assembleia foi conquistado, no dia 31 de agosto, após dez difíceis rodadas de negociação entre a Comissão de Empresa dos Funcionários (CEBB) e o Banco do Brasil.

CONQUISTAMOS
Previdência – Os funcionários conquistaram o compromisso do banco em
viabilizar a proposta dos eleitos na Previ para a implementação da revisão do
critério da Pontuação Individual do Participante (PIP). A expectativa é que as
mudanças beneficiem, logo de início, mais de 14 mil associados.
Ciclos de avaliação – Após pressão, o BB desistiu de reduzir os ciclos avaliatórios da GDP necessários para descomissionamento. O banco também se comprometeu a estabelecer uma mesa para discutir critérios para o aprimoramento da GDP.
Para ver mais
detalhes e
conquistas
dos funcionários,
acesse o QR Code:

Banco de horas - O BB vai prorrogar o prazo para compensação de horas negativas por mais
de 18 meses, até março de 2025. Foi conquistada, ainda, anistia para os trabalhadores contínuos e pessoas com deficiência (PCDs).
Teletrabalho - O banco se comprometeu a alinhar o acordo de teletrabalho com o acordo
fechado entre o Comando Nacional e a Fenaban. Até novembro, deve ocorrer reunião para
discutir a ampliação do percentual de funcionários e dos dias da semana em home office.
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Desconto especial
nos ingressos
para sócias e sócios
do Sindicato!

DIOGO

COMPRE SEU INGRESSO
ATRAVÉS DO QRCODE

NOGUEIRA

08/10 - 18h

APCEF-MG

festadosbancarios.com.br

AO LADO DO PARQUE GUANABARA

Associe-se ao Sindicato e receba seu kit ou
indique para ganhar cartões-presente
Tornando-se sócia ou sócio do Sindicato,
você ganha um Kit do Associado.
Se você já é sócio, indique uma bancária
ou um bancário e ganhe cartões-presente de R$ 25 nas Lojas Americanas
para cada indicado que se associar.

Seja sócia, seja sócio!
Acesse agora:

sindicalizar.bancariosbh.org.br
ou use o qr code abaixo

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

FAMINAS
Conta com cursos em diferentes áreas do
conhecimento e infraestrutura de ponta.
Cursos com 50% de desconto: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis,
Direito, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e
Psicologia
Curso com 30% de desconto: Odontologia
Descontos também na Unidade Muriaé.
Solicite autorização junto ao Sindicato para
obter o desconto.

www.faminasbh.edu.br

Ao Cubo Tatoo
Referência nacional em qualidade e atendimento. Com 10 anos de mercado, possui duas
unidades em BH, uma na Savassi e outra no
Mangabeiras.
Descontos (apresentar carteira de sócio e
documento com foto):
• Tatuagens até R$ 600 - 20%
• Tatuagens a partir de R$ 600 - 25%
• Tatuagens a partir de R$ 1500 - 30%
• Perfuração de piercing com joias de titânio - 30%
• Perfuração de piercing com joias de ouro sólido 18k - 20%

www.instagram.com/aocubo

Ipê Amarelo

Colégio Adventista de Belo Horizonte

Educação Infantil (Berçário - 5 meses) ao 2º
período (6 anos). Oferece toda a estrutura
necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos.

A rede de ensino tem tradição e está
presente em 165 países. Em BH, conta com
Educação Infantil, Ensino Fundamental I,
Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Unidades nos bairros Pampulha, Concórdia,
Buritis e São Francisco.

Sócias, sócios e seus dependentes têm 15%
de desconto.
Unidades nos bairros Buritis e Jardim
Atlântico em Belo Horizonte.
Solicite autorização junto ao Sindicato para
obter o desconto.
www.facebook.com/ipeamareloeducacao

Expediente

Sócias, sócios e seus dependentes têm 15%
de desconto nas mensalidades.
Solicite autorização junto ao Sindicato para
obter o desconto.

www.colegioadventistabh.com.br
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