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 O Sindicato está presente no dia a dia 
das bancárias e dos bancários de BH e re-
gião para apoiar em situações de dif icul-
dades, assegurar direitos, impedir a práti-
ca de abusos no ambiente de trabalho e 
buscar novas conquistas. 
 Diretoras e diretores da entidade, as-
sim como funcionários, estão sempre aten-
tos à situação dos trabalhadores, recebem 
e apuram denúncias, organizam atos, ple-
nárias, assembleias, assinam acordos e co-
bram reuniões com os bancos para tratar 
dos mais diversos temas.
 Por meio dos departamentos Jurídi-
co e de Saúde, o Sindicato presta apoio e 
orientação às bancárias e aos bancários 
em temas trabalhistas, previdenciários ou 

relativos a afastamentos e emissão de Co-
municação de Acidente de Trabalho (CAT).
 O Sindicato também trabalha, diaria-
mente, para ampliar as opções de convê-
nios e novas oportunidades para sócios e 
sócias. Em 2021, foi lançado ainda o Mun-
do de Vantagens, que oferece milhares de 
descontos em mais de 17.000 lojas espa-
lhadas por todo o país.
 “Nosso Sindicato existe para estar ao 
lado das bancárias e dos bancários em todos 
os momentos. Trabalhamos para promover 
o bem-estar da categoria e estamos sem-
pre prontos para atender as demandas dos 
trabalhadores. São 90 anos de história com 
muita união”, afirmou Ramon Peres, presi-
dente da entidade.



Convenção Coletiva de Trabalho
Uma conquista de todos!

Bancárias e bancários aprovam acordos 
coletivos com os bancos

Sindicato nas ruas em defesa das bancárias e 
dos bancários
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Em 2022, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria bancária completou 30 anos. Ela é uma conquista da 
organização dos sindicatos e serve de exemplo para todos os 

trabalhadores do Brasil e do mundo. Por meio da CCT, todos 
os bancários e bancárias do Brasil, de todos os bancos, têm os 
mesmos direitos. Veja alguns deles.

Todos os anos, o Sindicato promove atos de rua e parali-
sações para exigir respeito dos bancos, mostrar à população a 
realidade vivida pela categoria e cobrar melhorias nas condi-
ções de trabalho das bancárias e dos bancários.

Em 2022, a mobilização ocorreu nos mais variados ban-
cos e denunciou questões como demissões, assédio moral e 
sexual, terceirizações, fechamento de agências, além de cobrar 
avanços durante a Campanha Nacional dos Bancários.

Além da Convenção Coletiva de Trabalho, o Sindica-
to negocia diversos acordos coletivos com os bancos para 
assegurar os direitos de funcionárias e funcionários. Em 

2022, foram realizadas inúmeras assembleias que aprova-
ram a assinatura desses acordos. Veja quais foram até
novembro:

Jornada de
6 horas Vale-refeição Cesta-

alimentação
13ª Cesta-

alimentação
Auxílio

creche/babá PLR Igualdade para
companheiros do

mesmo sexo

Acordo Aditivo
à CCT (01/09)

PCPR
(24/02)

Compensação de Jornada (22/08), Ponto eletrônico
(14/09), Jornada e gratificação de gerentes (14/09) e
Jornada e identificação de cargo Safrapay (14/09)

Ação de diferenças de
reajuste salarial e
benefícios (22/03)

Auxílio creche/babá e ponto
eletrônico (05/04), Banco

de horas (14/07) e Combate ao
assédio moral (21/07)

Adequação de jornada
especial (19/08) e
PPR 2022 (18/11)

Ação coletiva da
PLR 2020 (20/06) e
PPPLR 2022 (17/11)

Acordo Aditivo
à CCT (01/09)

PPR
(22/02)

PRO
(25/02)

PPR
(20/10)

Ponto eletrônico (18/02)
e Teletrabalho e controle

de jornada (17/10)

PPPLR
(17/08)

PPPLR e Auxílio
Educacional (17/08)

PPL
(17/10)

Acordo Aditivo à CCT (22/09)
e PPRS (22/09)



Precisa de apoio e orientação?
Procure o Sindicato
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O Sindicato conta com departamentos que visam atender bancárias e bancários em suas demandas jurídicas e de saúde. Confira:

 Entre junho e setembro de 2022, o Sindicato promoveu uma cam-
panha para conscientizar bancárias e bancários sobre a importância de 
fortalecer a entidade, assim como os benefícios de ser associado.
 Centenas de novos sócios e sócias receberam um Kit do Associado, 
com diversos brindes. Já bancárias e bancários sindicalizados que indica-
ram colegas para fazerem parte do Sindicato receberam cartões-presente 
de R$ 25 nas Lojas Americanas para cada indicação efetivada.
 Veja os números:

516
novas associações

413
indicações

departamento jurídico

departamento de saúde

 Com uma equipe de profissionais capacitados e experientes, o Departamento 
Jurídico presta atendimento a bancárias e bancários de segunda a sexta-feira. Em 2022, até 
10 de novembro, foram realizados 340 atendimentos presenciais - no chamado plantão - e 
159 homologações.
 No plantão, o Sindicato presta esclarecimentos sobre as mais variadas demandas, 
como procedimentos para afastamento previdenciário, assédio moral, horas extras, diferenças 
salariais, direitos da CCT e da CLT. Além disso, todos os dias são feitos inúmeros atendimen-
tos pelo telefone e esclarecidas dúvidas que chegam pelos e-mails do Fale Conosco
(fale_conosco@bancariosbh.org.br) e do Jurídico (juridico@bancariosbh.org.br).
 Entre os principais focos de atuação do Departamento Jurídico, também estão:
 - Acompanhar ações pleiteadas pelos advogados do Sindicato e pela Assessoria Jurídica 
Geraldo Marcos e Advogados Associados
 - Conferência de rescisões
 - Ações de reintegração em razão de estabilidade pré-aposentadoria
 - Ações previdenciárias, ligadas a aposentadoria por invalidez, auxílio doença ou acidentário e aposentadoria especial
 - Ações de revisão de benefícios
 - Redação de recursos administrativos ao INSS
 - Ações que visam manter o plano de saúde em decorrência dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 
 Precisa de apoio do Departamento Jurídico? Entre em contato: (31) 3279-7839 ou 3279-7845

 O Departamento de Saúde do Sindicato realiza atendimentos diários, por telefone e 
presencialmente, para auxiliar bancárias e bancários.
 Hoje, a categoria sofre, principalmente, com transtornos mentais decorrentes de 
metas abusivas, do assédio moral e da insegurança gerada por péssimas condições de 
trabalho. Um destaque é o crescimento assustador da Síndrome de Burnout. Casos de 
LER/DORT também são significativos.
 Entre as principais questões tratadas no Departamento, estão:
 - Acolhimento
 - Encaminhamentos sobre afastamentos e adoecimentos
 - Resolução de questões administrativas junto ao INSS ou aos bancos
 - Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em caso de recusa da empresa
 - Encaminhamento para o Núcleo de Psicologia da PUC São Gabriel
 - Encaminhamento, ao Departamento Jurídico, de demandas que não são resolvidas administrativamente
 - Outras demandas sobre direitos previstos na lei e na CCT
  Precisa de apoio do Departamento de Saúde? Entre em contato: (31) 3279-7890
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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

Bosch Car Service.

Desconto de 10% em peças, 15% na 
mão de obra e 30% no alinhamento 
e balanceamento.

Muri Auto Center

www.muriautocenter.com.br

Unidades Belo Horizonte, Betim, 
Uberlândia e Ouro Branco.

Do Berçário ao Ensino Médio.

10% de desconto nas mensalidades.

Colégio Batista Mineiro

www.colegiobatistamineiro.com.br

Desconto de 43% na psicoterapia 
individual, de casal ou familiar, 
online ou presencial.

Gabriela Alves de Carvalho 
Souza - Psicóloga

Telefone: (31) 98804-0079

Desconto de 15% em Psicologia, 
Psicopedagogia, Terapia Ocupacio-
nal, Fisioterapia, RPG, Audiometria 
e Fonoaudiologia.

Unidades nos bairros Planalto e 1º 
de Maio em Belo Horizonte. 

ASPAC
Associação de Pais e Amigos do 
Centro de Reabilitação

www.aspacreabilitacao.org.br 

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:

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

Mais de 17 mil lojas
disponíveis por todo o Brasil!


