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2022 foi mais um ano de resistência. Apesar da conjun-
tura política e econômica do país, a categoria bancária 
conquistou uma Convenção Coletiva de Trabalho que 
manteve os direitos por dois anos. A negociação com 
os bancos não foi nada fácil, foram dois meses e meio 
de muitas reuniões, propostas e contrapropostas. As 
instituições fi nanceiras tentaram, a todo custo, retirar 
direitos dos bancários e bancárias, mas a nossa luta 
não foi em vão. 

Fomos às ruas mostrar nosso descontentamento. E, 
mais uma vez, a unidade e organização da nossa cate-
goria conquistaram uma CCT sem perda de direitos, 
num momento tão desfavorável para os trabalhadores, 
em que várias categorias estavam enfrentando retirada 
de direitos.

Nosso trabalho este ano foi pautado no compromisso 
pela vida, pelas condições de trabalho e pelo emprego 
dos bancários e bancárias. Também estivemos ao lado 
de todos os trabalhadores da nossa base, com visitas 
constantes aos municípios do interior. 

Por conta das demissões, terceirizações e, consequen-
temente, a sobrecarga de trabalho e metas abusivas, 
presenciamos muitos bancários(as) adoecendo. Preo-
cupados com essa situação, o sindicato criou a Secre-
taria de Saúde e Condições de Trabalho, para que pos-
samos melhorar o atendimento a esses trabalhadores e 
debater ações de prevenção.

Não poderia fi nalizar 2022 sem agradecer a tod@s 
que confi aram nessa diretoria para estar a frente das 
nossas lutas. Em 2023, com a categoria ao nosso lado, 
participando e trazendo novos fi liados, poderemos 
muito mais. CATEGORIA UNIDA, SINDICATO 
FORTE! 

Desejo a tod@s um Feliz Natal e um Ano Novo
iluminado!

EDITORIAL

Neide Rodrigues
presidenta do SEEBCG-MS
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Em mais um ano, 
os dirigentes sin-
dicais precisaram 
fi car em alerta 
quanto à tentati-
va de desrespeito 
aos direitos dos 
trabalhadores por 
parte dos bancos.
Não bastassem as demissões, sobrecarga de traba-
lho e terceirizações, o Santander por diversas ve-
zes tentou convocar os bancários para o trabalho 
aos sábados ou em horários alternativos. Ações do 
sindicato conseguiram barrar essas medidas arbi-
trárias. Também ocorreram protestos em defesa da 
vida, por melhores condições de trabalho, contra-
tações e pelo fi m das novas ondas de terceirizações 
realizadas pelo banco espanhol.

No caso do Bradesco, os diretores cobravam solu-
ção no atendimento pediátrico de emergência do 
Bradesco Saúde. Depois de pressão e da atuação 
forte, o SEEBCG-MS conseguiu com que o pla-
no de saúde oferecesse atendimento de emergência 
para todas as áreas médicas através do Hospital da 
Cassems, em Campo Grande. 

Por conta de diversos relatos de assédio e demais abusos no 
ambiente do trabalho, o Sindicato dos Bancários reforçou o  
canal de denúncias através do site da entidade, com total segu-
rança e anonimato. Basta acessar o site do sindicato (sindica-
rio.com.br) e clicar no link “Denúncia”.

E-mail: imprensa@sindicario.com.br
Site: www.sindicario.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 2652
Jardim dos Estados - Campo Grande
(67) 3312-6100
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presidenta
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No caso do Banco do Brasil, foi realizado o Dia Nacio-
nal de Luta com o tema “Desplugue-se e lute! A vida vale 
mais”. O objetivo era exigir transparência em relação ao 
número de casos e respeito do banco pelo alto número de 
funcionários contaminados pela Covid-19 e Infl uenza. 

A entidade sindical ainda se indignou e pediu explicações 
quanto a demora no atendimento de telemedicina da Cas-
si, que em alguns casos passou de 12 horas.  Na avaliação 
do movimento sindical, a demora também ocorre por con-
ta da precarização do atendimento, provocada pela tercei-
rização dos serviços prestados pela Cassi e pela redução 
das CliniCassis.

No dia em que a Caixa completou 161 anos, houve um ato 
de valorização dos empregados do banco público. O tra-
balho dos empregados da Caixa contribui para a inclusão 
bancária, democratização do acesso ao crédito, pagamentos 
de benefícios sociais, apoio às micro e pequenas empresas, 
políticas públicas de educação, esporte, saneamento, infra-
estrutura, agricultura familiar, moradia e sustentabilidade.

Além de repudiar as denúncias de assédio sexual e moral 
que resultaram na saída de Pedro Guimarães da presidên-
cia do banco, o sindicato realizou um protesto exigindo 
que fosse feita a devida apuração das denúncias.

Nos bancos públi-
cos, as mobilizações 
e lutas também es-
tavam presentes.
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A Campanha Nacional 
dos Bancários deste ano 
foi marcada por tentati-
vas recorrentes de reti-
rada de direitos.
Foram dois meses e meio de negociações duras em que a categoria 
bancária teve que enfrentar a intransigência dos bancos com a resis-
tência do Comando Nacional dos Bancários na mesa de negociação 
e a força das mobilizações dos bancários e bancárias nas ruas e nas 
redes sociais.

Após 19 rodadas de negociação, a Fenaban apresentou uma proposta 
sem retirada de direitos, sem perda salarial e com avanços para a ca-
tegoria bancária. A nova CCT foi assinada por dois anos, garantindo 
reajuste salarial sem perdas este ano e ganho real em 2023.
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Sindicato lança Campa-
nha Nacional dos Bancá-
rios no interior do Esta-
do
No segundo semestre do ano, o Sindicato dos Bancários de Campo 
Grande-MS e Região deu início a mais um ciclo de visitas às bases da 
entidade no interior para dialogar com os trabalhadores e as trabalha-
doras sobre a Campanha Nacional dos Bancários 2022.

Nos encontros, foram apresentadas as reivindicações e os pontos cen-
trais da campanha, além da conjuntura atual do país e os projetos de 
lei relacionados à categoria bancária.

As bases visitadas foram as regiões de São Gabriel do Oeste, de Aqui-
dauana, de Jardim e de Bonito. Além do bate-papo, em todas as regi-
ões também houve jantar de confraternização. 

CCT garante 
manutenção de 
direitos
A nova Convenção Coletiva de Traba-

lho terá vigência até 31 de agosto de 2024. 
Confi ra as conquistas: 

Salários:  reajuste de 8% (INPC)
nos salários em 2022; e aumento real de 
0,5% (INPC + 0,5%) em 2023.

Vales alimentação (VA) e refeição (VR): 
reajuste de 10%, além de um adicional de 
R$ 1.000,00 em vale alimentação, a ser 
creditado até outubro de 2022; e aumento 
real de 0,5% (INPC + 0,5%) em 2023. 

PLR: regra básica e valores fi xos corri-
gidos pelo INPC e reajuste diferenciado 
de 13% no teto da parcela adicional; e rea-
juste de todos os valores fi xos e tetos pelo
INPC + 0,5% de aumento real em 2023.

A nova Convenção ainda trouxe avanços 
com as cláusulas sobre teletrabalho e tam-
bém sobre assédio sexual e assédio moral.

No caso do teletrabalho, foi acordado 
uma ajuda de custo de R$ 86,40, com 
reajuste garantido pelo INPC em 2023; 
controle de jornada; fornecimento e ma-
nutenção de equipamentos; direito à des-
conexão; criação de canal específi co para 
que os trabalhadores em teletrabalho ti-
rem suas dúvidas; criação de um grupo de 
trabalho (GT) bipartite para acompanhar 
o cumprimento da cláusula.



Edição nº 84 - Dezembro de 2022 Jornal Sindicário 6

Neste ano de 2022, o 
sindicato completou 
63 anos de fundação 
e a data foi celebrada 
com a reinauguração 
da sede, que passou 
por reformas no piso 
superior para melho-
rar a estrutura e o 
atendimento à cate-
goria.
Além de fi car mais amplo e moderno, o espaço ago-
ra conta com uma galeria dos ex-presidentes. Também 
houve homenagens aos ex-presidentes do sindicato, 
com agradecimento à dedicação e ao comprometimen-
to de cada um na luta pela manutenção e garantia dos 
direitos da categoria bancária. 

Para atualizar e corrigir distorções, o estatuto da enti-
dade também passou por mudanças. Entre as alterações 
signifi cativas, estão as realizações de assembleias de for-
ma presencial, híbrida e online, o que amplia a partici-
pação da categoria nas votações. Ainda houve a criação 
de três secretarias: de Mulheres, do Ramo Financeiro e 
de Saúde e Condições de Trabalho.

O sindicato também promoveu assembleias para deliberação e aprovação das contas de 2021 e do plano orcamentário 
para 2023. Os bancários também aprovaram o crédito suplementar junto do plano orçamentário anual de 2022. Essa 
suplementação é necessária para reparo na piscina e a instalação do sistema de energia solar para atender o clube de 
campo e a sede do sindicato. 

Os funcionários do sindicato também participaram de mais uma capacitação e atualização do curso de brigadista de 
incêndio. Coordenados pelo Corpo de Bombeiros, os participantes realizaram diversos exercícios simulados para com-
preenderem como é uma situação de emergência real e como agir em casos de acidentes.
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O Sindicato também 
manteve a política de 
estar presente no inte-
rior do Estado.
Além de sempre estar presente em reuniões e confraterni-
zações com os bancários e as bancárias do interior do Es-
tado, os diretores do sindicato também realizaram visitas a 
agências da sua base de atuação. 

Um exemplo foi a visita à agência da Caixa Econômica Fe-
deral recém inaugurada na cidade de Ribas do Rio Pardo. 
Além do município, a nova agência vai atender a população 
do município vizinho de Água Clara, onde não há agência 
da Caixa.

O sindicato realizou a visita com o objetivo de observar as 
condições de trabalho para os bancários e bancárias, verifi -
car se o ambiente se adequa às necessidades do município 
e se a estrutura proporciona, não somente aos empregados 
mas também aos clientes, boas condições de acesso e se-
gurança.

Por ser uma entida-
de forte e presente na 
sociedade, em mais 
um ano o sindicato en-
tregou cestas básicas 
para famílias carentes. 
A doação faz parte da Campanha Bancári@s contra a 
Fome, criada pelo sindicato em 2021, que arrecadou ali-
mentos não perecíveis doados pelos bancários e bancárias 
durante o Arraiá d@s Bancári@s, realizado no mês de ju-
nho. 

A ação visa incentivar a solidariedade e tem como princi-
pal objetivo ajudar as pessoas que estão passando fome no 
país. 

A Campanha Bancári@s contra a Fome é permanente, 
por isso, quem quiser pode levar as doações (alimentos 
não perecíveis) diretamente na sede do sindicato. No ano 
de 2021, cerca de 300 cestas básicas foram entregues para 
famílias da periferia da Capital, auxiliando na alimentação 
de centenas de pessoas.
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Para manter um diá-
logo com a categoria 
e com a sociedade, o 
SEEBCG-MS lançou o 
Comitê de Luta dos 
Bancários.
Neste ano de 2022, a luta contra a desvalorização e privati-
zação dos bancos públicos ganhou força em Mato Grosso 
do Sul. Isso porque o Sindicato lançou o Comitê de Luta 
dos Bancários em Defesa dos Bancos Públicos.

O lançamento contou com a presença do vice-presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT), Vinicius Assumpção.

Quanto ao tema “Defesa dos Bancos Públicos”, o vice-
-presidente da Confederação parabenizou o sindicato pela 
escolha pois, para ele, não existe um país inclusivo, com 
igualdade e de oportunidades, sem bancos públicos fortes, 
que tenham um sistema fi nanceiro voltado para questões 
sociais.

A criação dos comitês, em 2022, foram instrumentos fun-
damentais para mobilizar trabalhadores e trabalhadoras no 
atual cenário político do país.
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A Assesso-
ria Jurídica 
do sindicato 
se manteve, 
novamente, 
atuante no 
ano de 2022.

Entre as vitórias na Justiça, através de ações movidas pelo 
escritório Morais Cantero, estão as ações de 7ª e 8ª horas 
para os bancários do BB que ocuparam ou ocupam dife-
rentes cargos. Em uma das ações coletivas, o valor total das 
indenizações foi de R$ 14 milhões. 

O sindicato também conseguiu a reintegração de bancá-
rios (do Itaú, Bradesco e Santander) que foram demitidos 
injustamente. Entre os casos, estão bancários e bancárias 
demitidos com estabilidade pré-aposentadoria ou em tra-
tamento de saúde ou no período de aposentadoria por in-
validez. Essas ações de reintegração foram movidas pelo 
escritório Assunção Advocacia. 

Ainda através do escritório Arraes e Centeno, que presta 
assessoria jurídica na área previdenciária, o sindicato par-
ticipou de diversas lives, para debater temas importantes 
para a categoria, como incorporação do vale-alimentação 
na aposentadoria, revisão da vida toda e  incapacidade en-
tre bancários e os benefícios do INSS.

A Assessoria Jurídica ainda conseguiu vitória em ações 
para pagamento correto da PLR aos empregados da Caixa 
e da PLR do ano de 2016 aos incorporados do HSBC pelo 
Bradesco. O SEEBCG-MS também conseguiu liminar 
para que a Unimed restabelecesse o contrato de plano de 
saúde coletivo para 19 benefi ciários.
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Em mais um ano, o sindicato não mediu 
esforços para continuar com as ações na 
área de lazer e esporte em prol dos
fi liados e fi liadas.

Depois de dois anos de isolamento por causa do corona-
vírus, os eventos presenciais voltaram, como a matinê de 
carnaval, o Arraíá d@s Bancári@os e a tão esperada festa 
pelo Dia d@ Bancári@. 

Na área de esporte, houve a realização do 4º Campeoche, 
além da promoção de diversas atividades esportivas no Dia 
do Trabalhador. 

Também houve comemoração do Dia da Mulher, com a 
entrega de brindes para as bancárias fi liadas da Capital e 
do interior do Estado. 
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Papai Noel faz a
alegria da criançada
no Clube de Campo
dos Bancários
As agências bancárias de Campo Grande têm se organiza-
do e lotado os quiosques do Clube de Campo dos Bancá-
rios com as comemorações deste fi m de 2022. Para animar 
ainda mais esse encontro e fazer a alegria da criançada, um 
personagem não poderia faltar, o Papai Noel. 

Recebido de braços abertos pelas crianças, o bom velhinho 
chegou à entrada do clube, acenando para todos e distri-
buindo doces para os pequenos. 


