
BancáriosAlerta

Informativo do Sindicato dos Bancários e Financiários de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis.

 | Abril 2022Bancários
6º Congresso aprova plano de lutas e 
elege nova diretoria da Contraf-CUT

Evento frisou a importância de manter a unidade e o fortalecimento do 
movimento sindical nesta conjuntura

parti cipação dos Bancários 
(as) na campanha salarial des-
te ano será fundamental. Du-

rante o 6º Congresso da Contraf-CUT 
foram aprovados os planos de luta 
e também  foi eleita a nova diretoria 
para o próximo quadriênio. Com o 
tema “Reconstruir o Brasil que a gente 
quer”, frisou a importância de retomar 
o desenvolvimento econômico e social 
do país, com respeito à classe traba-
lhadora e a sociedade de uma forma 
geral. 

Para ajudar nessa coordenação na-
cional foram criados os comitês de or-
ganização com brigadistas que ajudem 
a difundir as informações gerais para 
a categoria, principalmente sobre a 
campanha salarial, o combate às me-
tas abusivas, o fortalecimento da mesa 
única de negociações e a regulamen-
tação do teletrabalho, entre outras in-
formações de interesse dos bancários.

As eleições estaduais e nacional fo-
ram também destaques do congresso, 
o qual precisamos eleger represen-
tantes comprometi dos com a luta da 
classe trabalhadora e principalmente 
com a democracia, igualdade e justi ça 
social. No congresso também aprova-
ram três moções: Uma em defesa dos 
bancos públicos, uma em defesa da 
Petrobrás e uma pela paz mundial.

A

Calendário
Até 21 de maio: Consulta nacional.
Até 24 de maio: Envio da consulta à Contraf-CUT.
Até 29 de maio: Realização das conferências estaduais
A defi nir: encontro dos bancos privados.
Dias 2 e 3 de junho: Congressos dos bancos públicos 
Dias 10 a 12 de junho: 24ª Conferência Nacional dos Bancários.
A defi nir: Assembleias para aprovação da minuta de reivin-

dicações.



Fala Presidente
Desde o fi m da ultrati vidade, o Co-

mando Nacional tem se organizado 
para adiantar o calendário anual das 
ati vidades sindicais. A Convenção Cole-
ti va de Trabalho tem validade até dia 
30 de agosto, e precisamos nos orga-
nizar para garanti r os direitos e benefí -
cios da categoria. 

Diante desta conjuntura políti ca e eco-
nômica que estamos vivendo, precisa-
mos da união dos trabalhadores junto 
ao Sindicato para fortalecer a mobili-
zação em prol do emprego, defesa das 
empresas públicas, da democracia e da 
soberania nacional. 

Seguindo essa linha de luta, no dia 
01 de maio, as centrais sindicais farão 
um ato unificado com o lema Empre-
go, Direitos, De-
mocracia e Vida. 
Em São Paulo, o 
evento será na 
Praça Charles 
Miller a partir 
das 10 horas. 
Miller a partir 

Clayton Pereira 
Presidente

Eleições Economus: Conheça os conselheiros 
apoiados pelo Sindicato 

Começou no dia 11 de abril a votação para eleger repre-
sentantes para o Economus. Todos os bancários do antigo 
Banco Nossa Caixa e aposentados poderão votar até o dia 
22 de abril, e eleger representantes para os conselho deli-
berativo e fiscal do plano de previdência. 

Apoiamos a chapa “A mudança é necessária” com Ro-
drigo Leite para candidato ao Conselheiro Deliberativo e 
Lucas Lima para candidato ao Conselheiro Fiscal. Os dois 
propõe uma ampla participação com maior divulgação de 
dados aos associados, visto que as informações que vêm 
sendo disponibilizadas não apontam a real dimensão dos 
problemas e suas consequências para os participantes.

BANCO DO BRASIL

Eleições Previ: Sindicato 
apoia a Chapa 3 - Previ 

para os associados

Banco do Brasil 

Ainda este mês acontecerá a eleição da Previ, entre os dias 
18 a 29 de abril. Os funcionários do Banco do Brasil e apo-
sentados poderão eleger representantes comprometidos 
com o fundo de pensão. 

O Sindicato apoia a Chapa 3 -  Previ para os Associados, 
que traz como proposta preservar a Previ rechaçando todas 
as ameaças ao patrimônio e impedindo a imposição de qual-
quer interesse externo que prejudique a Previ, sua solidez 
e perenidade.A Previ se destaca entre os fundos de pensão 
dos brasileiros. A gestão paritária entre associados e patro-
cinador é das mais avançadas e democráticas. 

Para conhecer os candidatos e a proposta completa aces-
se:  https://previparaosassociados3.com.br/. 



Sindicato cobra fi m do horário 
estendido pelo Santander

SANTANDER

O movimento sindical cobrou do 
Santander o fi m do horário estendido 
para atendimento de clientes com co-
morbidades, já que o banco convocou 
os funcionários do grupo de risco para 
voltarem ao trabalho presencial.

O horário regular é das 10h às 16h, 
ou das 10h às 15h nos municípios que assim deter-
minaram, conforme legislação local. Durante a pan-
demia, o Santander, junto como os demais bancos, 
implementou horário de atendimento preferencial 
das 9h às 10h nas agências para idosos e pessoas do 
grupo de risco para o coronavírus.

A direção do Santander respondeu que este tema 
está em discussão internamente, e se comprometeu 
a dar retorno ao movimento sindical. 

Itaú apresenta programa 
Recomece para COE

ITAÚ

Durante a reunião da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do Itaú e a direção do ban-
co, foi apresentado o programa RECOMECE, que já 
está em fase de testes no Rio de Janeiro. Ele é vol-
tado para todos os colaboradores que estão aptos 
a retornar ao trabalho após afastamento por pro-
blemas de saúde, mas necessitam de um retorno 
gradual. Os trabalhadores que ficaram mais de 
180 dias afastados entram no programa automa-
ticamente e os que ficaram menos de 180 dias, só 
entram no programa com indicação médica.

  Porém o COE levantou a questão da ausên-
cia da medicina ocupacional do banco no progra-
ma, já que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
prevê uma equipe interdisciplinar neste tipo de 
acompanhamento. O movimento sindical também 
pediu transparência nos processos de testagens 
de novos projetos, visando dar sua contribuição 
na construção do programa.  Retorno ao trabalho presencial 

das grávidas no Bradesco 
tem de ser  voluntário

BRADESCO

A Comissão de Organização de Em-
presas (COE) do Bradesco se reuniu 
para discuti r um comunicado do banco 
sobre a volta ao trabalho presencial das 
funcionárias grávidas. No documento, 
o banco informou que irá convocar o 
retorno ao trabalho presencial de for-

ma voluntária, apenas com o ciclo vacinal completo.
O COE avalia que o retorno ainda é precoce, pois a 

pandemia ainda não acabou, nosso papel é garanti r 
que a volta do retorno das grávidas sejam de forma 
voluntária e segura. O comunicado abordou ainda o 
uso de máscara dentro das agências. Porém, nas ci-
dades em que houve a liberação da obrigatoriedade, 
a insti tuição não pode exigir o mesmo dos clientes.

Trabalhadores cobram PLR e 
auxílio educacional do Mercantil

MERCANTIL 

O movimento sindical cobrou do 
Mercantil do Brasil um posicionamen-
to em relação ao programa próprio de 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e sobre o auxílio educacional de 2022.

Estamos em abril e até o momento o banco não 
se pronunciou sobre o auxílio educacional, o que é 
um descaso com os funcionários estudantes. Já em 
relação ao programa próprio de PLR 2022, o banco 
apresentou uma minuta incompleta à representa-
ção dos trabalhadores, que não atende aos interes-
ses dos funcionários.

Caixa atende reivindicação e prorroga home offi ce
CAIXA

A Caixa Econômica Federal informou à Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que atende-
ria a reivindicação dos empregados e prorro-
garia o “Projeto Remoto Excepcional” até o 
dia 30 de abril.

O banco enviou comunicado para todas suas 
unidades informando aos gestores que eles 

podem manter em home offi  ce de quem já está 
exercendo suas ati vidades remotamente, e/ou 
incluir outros empregados. O banco informou 
ainda que cada gestor deverá combinar previa-
mente com cada empregado as ati vidades que 
o mesmo deverá exercer remotamente, registrá
-las no sistema de recursos humanos (SISRH) e 
acompanhar o cumprimento das tarefas.



Estamos de número novo!
Adicione nosso novo whatsApp

Para melhorar a 
comunicação com a 
categoria, alteramos 
o número de contato. 
Para receber notícias 
atualizadas é simples, 
basta incluir o novo 
número na sua lista de 
contatos e nos enviar 
uma mensagem com 
o seu nome e banco 
autorizando a inclusão 
na linha de transmis-
são do Sindicato. 

Muito mais pratici-
dade para você!

Vacinação antigripe do setor bancário começa dia 25
Começa no próximo dia 25 de 

abril, a Campanha de Vacinação Na-
cional Antigripe do Setor Bancário. 
Neste ano, em que ocorre a 25ª edi-
ção do trabalho de imunização da 
categoria, participam 19 bancos e 
deverão ser atendidos cerca de 370 
mil trabalhadores de todos os esta-
dos do país. Essa é uma conquista 
do Comando Nacional dos Bancá-
rios em favor da saúde da catego-
ria, negociada com a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban).

O imunizante aplicado será o 
Quadrivalente, que protege contra 
quatro formas do vírus Influenza: o 
H1N1 e H3N2, da cepa A, e Victoria 
e Yamagata, da cepa B. O laborató-
rio responsável pela produção das 
doses é o Sanofi Pasteur, que tem 
atuação internacional há mais de 

70 anos no setor.
A aplicação ocorrerá nos pró-

prios locais de trabalho, em siste-
ma drive-thru, ou ainda em clínicas 
credenciadas, conforme a logística 

estabelecida diretamente entre a 
Sanofi e cada uma das instituições 
financeiras que aderiram ao pro-
grama. Também haverá uma cen-
tral de atendimento aos usuários.

(11) 91137.8521


