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NÃO FIQUE SÓ  
fique sócio bancário

Sindicato oferece vários atendimentos ao trabalhador 
para garantir conquistas e ampliar direitos da categoria

Sindicalize-se!

Juntos
somos
mais 
fortes

» Jornada de 6 horas
» Vales refeição e alimentação
» Unificação Nacional dos pisos
» Assinatura da primeira CCT
» Primeira categoria a conquistar PLR
» Complementação salarial para 
bancários afastados por doença ou 
acidentes
» Verba de requalificação  
profissional na demissão
» Inclusão na CCT da cláusula  
de igualdade de oportunidades
» Primeira campanha salarial  
unificada da categoria bancária
» Valor adicional da PLR
» Grupo de trabalho para debater 
assédio moral
» Ampliação da licença-maternidade 
para 180 dias
» Única categoria com os mesmos 
direitos em todo País
»  Aumento real
» Acordo de dois anos
» 13a Cesta-alimentação
» Fim do envio de torpedos
» Programa de prevenção as LER/
DORT
» Cláusula contra assédio moral
» PLR sem Imposto de Renda
» Abono-assiduidade
» Auxílio-educação
» Auxílio-creche para filhos de até 6 
anos e 11 meses
» Auxílio para filhos excepcionais  
ou com deficiência física
» Estabilidade no emprego para  
gestante, desde a gravidez até 60 
dias após o término da licença- 
maternidade

CONQUISTAS  
HISTÓRICAS
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Bancos respondem por 1% dos empregos, mas geraram 5% de afastamentos

DR. ANSELMO: Apoio trabalhista

Desmonte trabalhista favorece  
ACIDENTES DE TRABALHO

JURÍDICO: Associado tem 
prioridade e paga menos
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Com churrasqueira, freezer, geladeira, banheiro  
feminino e masculino, 42 mesas e 64 cadeiras

ESPAÇO PARA EVENTOS
Para confraternizações, reuniões  
e festas das agências bancárias

CAPACIDADE PARA 150 PESSOAS

SEM CUSTOS

MAIS INFORMAÇÕES
(11) 4724-9117 com Carol

NÃO FIQUE SÓ FIQUE SÓCIO

Muitos bancários que acabaram de ingressar 
na profissão podem não saber que os direi-

tos garantidos à categoria, como vales refeição e 
alimentação, Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR), licença-maternidade de seis meses, entre 
outras inúmeras conquistas não são presentes dos 
bancos para seus funcionários, mas resultado da luta 
e esforço de milhares de trabalhadores em muitas 
campanhas e greves. 

Além de exigir e defender as conquistas dos 
trabalhadores, é também papel do Sindicato lutar 
pela garantia de melhores salários e condições de 
trabalho. Quanto maior o número de associados, 
maior a força do órgão para garantir e ampliar os 
direitos dos trabalhadores. 

DEZ MOTIVOS PARA VOCÊ SE SINDICALIZAR
» Fortalecer a luta da categoria por direitos e conquistas

» Contar com assessoria jurídica e de saúde na hora do aperto

» Ter acesso aos descontos em vários estabelecimentos  
conveniados com o Sindicato
» Faculdades de graduação e pós-graduação com descontos;
» Cursos como CPA-10 e CPA-20
» Salão disponível para festas e confraternizações das  
agências sem custos
» Participação das festas anuais dos bancários e concorrer a 
prêmios
» Ganhar prêmios para cada colega que apresentar ao  
Sindicato
» Participar de eventos culturais e esportivos, como  
campeonatos de futebol, boliche e excursões
» Alugar espaço do salão do Sindicato para eventos  
particulares a preço acessível

A importância de

SER ASSOCIADO
Sindicalizados ajudam a  

garantir e ampliar direitos que 

não são presentes dos bancos, 

mas resultado da luta do  

movimento sindical

Sem a intensa mobilização que  
fazemos a cada ano os bancários 
não teriam nenhum desses  
direitos, pois da parte dos  
bancos vêm apenas o salário”

Como explica o presidente do Sindicato de Mogi 
das Cruzes e Região, Clayton Teixeira Pereira, todos 
esses direitos são resultado da pressão dos trabalhadores 
obtidas com a luta do movimento sindical. Além de 
garantir direitos, a força dos bancários associados 
ao Sindicato também ajuda a ampliar conquistas.  

“Sem a intensa mobilização que fazemos a cada 
ano os bancários não teriam nenhum desses direitos, 
pois da parte dos bancos vêm apenas o salário. Por 
isso, todo ano é preciso unir forças para pressionar 
as instituições financeiras a manter as conquistas 
e avançar. Mas  isso só é possível com um corpo 
de associados forte, atuante e organizado. Por isso, 
quanto maior o número de sócios, maior a força 
do Sindicato e poder de negociação para garantir 
e ampliar conquistas”, ressalta. 

“
O Brasil registrou 4,7 milhões acidentes 

de trabalho entre 2012 e 2018. Os 
bancos, embora respondam apenas por 1% 
dos empregos no País, foram responsáveis 
por 5% do total de afastamentos por do-
ença, segundo o Ministério Público do 
Trabalho. Oito de cada dez acidentes de 
trabalho no Brasil envolvem funcionários 
terceirizados, uma condição legalizada 
desde 2017, quando entrou em vigor a 
nova lei trabalhista. 

Os números envolvendo adoecimento 
entre bancários podem ser ainda maio-
res já que foram computados apenas 
as ocorrências notificadas pelo INSS. 
Essa situação resultou num gasto de  
R$ 82 bilhões com benefícios aciden-
tários e 367 milhões de dias de trabalho 
perdidos com afastamentos. 

Além de liberar a terceirização de todas 
as atividades laborais, a legislação vigente 
permite que grávidas trabalhem em ati-
vidades insalubres e não considera mais 
responsabilidade do empregador qualquer 
acidente no percurso para o trabalho. 

A situação vem se agravando com o 
desmonte da Previdência Social, que 
desde 2016 vem anulando milhares de 
auxílios previdenciários e aposentadorias 

por invalidez. A isso soma-se a extinção 
do Ministério do Trabalho, pasta respon-
sável por fiscalizar e penalizar empresas 
que impõem más condições e jornadas 
degradantes aos seus trabalhadores.

“Esse contexto adverso para a classe 
trabalhadora torna a sindicalização ainda 
mais importante, pois é o único meio que 
temos para reivindicar proteção social. 
Havendo adoecimento, os bancários 
devem procurar o Sindicato e pedir a 
emissão de uma CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho)”, diz o presidente 
Clayton Pereira. 

SAÚDE

Assessoria jurídica com honorários 
diferenciados é um dos benefícios 
ofertados pelo Sindicato aos seus as-
sociados. Os bancários que atuam na 
base de Mogi contam com honorários 
diferenciados. Enquanto na iniciativa 
privada o custo é de 30%, no Sindicato 
o bancário paga 16,5%. Além disso, a 
resolução de conflitos trabalhistas é 
tratada com prioridade. 

Para isso, o Sindicato conta com 
um departamento Jurídico forte para 
amparar as decisões que demandam 
ações judiciais. Os bancários associados 
podem contar com esse auxílio em 
questões como concessão de aposen-
tadoria, revisão e reestabelecimento de 
beneficio, conversão de auxílio-doença 
para auxilio acidentário, horas extras 
não pagas, desvio de função, adoeci-
mento em função da atividade laboral, 
divórcio, inventário, pensões, guarda 
dos filhos e ações de despejo. 

Vários casos de demissões sem justa 
causa foram revertidos pelo depar-
tamento Jurídico do Sindicato, que 
conseguiu na Justiça a reintegração 
de muitos bancários. Em outras situa-
ções, o departamento conseguiu evitar 
contratempos e injustiças no cálculo 
das rescisões. 

“Tivemos vitórias jurídicas impor-
tantes para a categoria bancária da 
região, o que é resultado do apoio e 
respaldo da diretoria para as ações do 
departamento Jurídico, que conseguiu 
resguardar os direitos de muitos traba-
lhadores”, diz Dr. Anselmo Antonio da 
Silva, advogado do Sindicato. 

Arte: Márcio Beraldi/Seeb-SP
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CONVÊNIOS

Confira alguns de nossos convênios com estabelecimentos que garantem descontos  
aos associados e veja em nosso site outras oportunidades para quem é sindicalizado

DESCONTOS E VANTAGENS

Clínicas Odontológicas

Mogi das Cruzes

Fone:11 4738 3500

COLÔNIA DE FÉRIAS  
QUÍMICOS DO ABC  

EM CARAGUATATUBA


