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ULTRATIVIDADE

PRECISAMOS GARANTIR
NOSSOS DIREITOS
O Comando Nacional dos Bancários já definiu o calendário da Campanha Nacional 2022. As atividades foram antecipadas
em relação aos anos anteriores e a 24ª Conferência Nacional dos Bancários será realizada entre 3 e 5 de junho.
A decisão da antecipação foi tomada em decorrência da extinção da ultratividade.
VAMOS RELEMBRAR?
Até o fechamento da campanha salarial de 2017, a ultratividade significava
a permanência das cláusulas vigentes
no Acordo Coletivo de Trabalho até que
fossem realizadas novas negociações.
Com a mudança das leis trabalhistas em
novembro de 2017 (Reforma Trabalhista - Lei 13.467/2017), a ultratividade
deixou de existir, e com ela a garantia
de manutenção das cláusulas entre o
final de uma campanha e início de outra.
Ou seja, ao término da vigência de uma

CCT, no dia seguinte pode-se perder todas as cláusulas que foram asseguradas
(PLR, auxílio refeição, auxílio-creche/babá,
adicional por tempo de serviço, licença
maternidade estendida, entre outras).
FORÇA DO SINDICATO
Todas essas cláusulas são conquistas de décadas de luta da categoria,
com muita negociação e resistência dos
sindicatos dos bancários em todo país.
É por isso que se dá a importância, já
antes, mas hoje ainda mais, das mesas

de negociação - para que esses direitos
sejam garantidos até a renovação da
próxima convenção. E é por isso que se
dá a importância dos sindicatos, para
negociar e lutar incansavelmente pela
garantia dos direitos da categoria.
Filie-se! A força de um sindicato é
reflexo da união da categoria através
do número de filiados. Quanto mais
sindicalizados, o sindicato tem maior
poder de negociação, de manutenção
dos direitos adquiridos e de ampliação
dos benefícios para todos os bancários.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2022
A categoria bancária tem sua data-base no dia 1º de setembro e a
atual convenção coletiva de trabalho tem vigência até 31 de agosto.
Diante de um cenário desafiador e complexo como será o ano de 2022, o
Comando Nacional dos Bancários decidiu antecipar a campanha salarial,
pois é preciso fechar um acordo até o final da vigência da atual convenção
coletiva, para que não haja perdas de direitos.
Além do calendário aprovado, que pode ser verificado ao lado, ficou
definido, também, que a 24ª Conferência Nacional dos Bancários ocorrerá de forma híbrida. Segundo a presidenta da Contraf-CUT, Juvandia
Moreira, “nos próximos encontros do Comando Nacional serão definidos
os caminhos de mobilização da categoria, que deverá ser grande, pois
este é um momento em que haverá a decisão se o Brasil continuará a
ter empresas e bancos públicos, se a inflação será controlada, se o
salário mínimo vai recuperar seu poder de compra, se o desemprego vai
continuar alto e até mesmo se vamos continuar com um governo que
ataca os direitos dos trabalhadores. É um momento de mobilização”.

Confira o calendário:
Até 25/4

Assembleias para eleição de delegados

Até 21/5

Consulta Nacional

Até 24/5

Envio da Consulta à Contraf-CUT

Até 29/5

Conferências Estaduais e Regionais

Até 2/6

Encontros dos Bancos Privados

Até 3/6

Congressos Bancos Públicos

3 a 5/6

24ª Conferência Nacional dos Bancários

6 a 7/6

Assembleias para aprovação da minuta
de reinvicações

(Caixa, BB, BNB, Basa e BNDES)
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ELEIÇÕES PREVI:

De 18 a 29/4/2022 serão realizadas as eleições para a escolha de representantes dos participantes nos cargos de
Administração e Fiscalização da Previ e nos Conselhos Consultivos do Plano 1 e do Previ Futuro, na forma do Estatuto
e do Regulamento de Consultas aos Participantes e Assistidos.
O Sindicato dos Bancários apoia a Chapa 3: PREVI PARA OS ASSOCIADOS, composta por companheiros determinados a defender os interesses dos associados em contraponto aos do banco, estando atentos aos riscos e ameaças
que rondam a Previ.

Saiba mais:
• Banco do Brasil: trabalhadores conquistam volta do home
office para grupo de risco
Os trabalhadores do Banco do
Brasil conquistaram o retorno ao
home office aos funcionários do
grupo de risco
e com mais de
60 anos.
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• Banco do Brasil: justiça reinicia
ação por comissões e gratificações
O TRT da 10ª Região decidiu, no dia
16/2, atender ao pedido da Contraf-CUT),
federações e sindicatos filiados para a retomada de Ação Civil Pública contra o BB
para incorporar comissões/gratificações
a funcionários que
as recebiam por 10
anos ou mais e que,
em razão da reestruturação de 2016, sofreram rebaixamento
funcional.

bancariosdoceara

seebce

• Mesmo com aporte bilionário,
despesas da Cassi são maiores do que
receitas
A atual gestão da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Cassi) aumentou as despesas administrativas da entidade em quase 60% nos
últimos 10 meses,
como mostram dados disponíveis pela
própria entidade, no
demonstrativo de resultados e no hotsite
Visão Cassi.
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Sindicato presente
em todo o Estado
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NA LUTA COM VOCÊ
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SAÚDE

A LUTA DOS BANCÁRIOS
CONTRA A COVID-19

O

Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 no dia
26 de fevereiro de 2020. Desde então, a unidade
nacional da categoria bancária, representada pelo
Comando Nacional, tratou de exigir e negociar medidas urgentes para resguardar a vida dos bancários e da sociedade
como um todo. Os bancários - historicamente organizados
nacionalmente, com uma Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) válida para todo o país e todas as empresas do setor
- foram os primeiros a se mobilizar para pressionar o setor
patronal a adotar medidas de proteção aos trabalhadores
e clientes.
Sendo um serviço essencial para o Brasil, o trabalho dos
bancários e bancárias não parou nem mesmo no ápice da
pandemia, principalmente quando se tratou de pagamento
do auxílio emergencial, dentre diversas outras atividades
financeiras necessárias à sociedade. Lidar com o público em
um contexto pandêmico, onde o isolamento era crucial para
a saúde de todos, causou medo e angústia na categoria. O
trabalho em home office foi uma importante reivindicação
pautada desde o início da pandemia, bem como um protocolo
unificado que garantisse que todos os bancos adotariam a
mesma medida de sanitização e cuidado com a saúde dos
trabalhadores.
Passados dois anos, a luta continua e diversas reivindicações ainda são pautas de negociações e resistência.
O Sindicato dos Bancários do Ceará, unido sempre ao
Comando Nacional dos Bancários, segue em luta, desde
o início da pandemia até hoje, pela efetivação das pautas
listadas ao lado:

Reivindicações:

• Sanitização das agências e unidades administrativas com casos confirmados;
• Afastamentos de bancários com casos confirmados e suspeitos até a saída do resultado do teste;
• testagem dos bancários;
• exigência do passaporte da vacina dos clientes
• distribuição de máscaras adequadas PFF2 / N95)
para os funcionários;
• protocolo unificado
• retomada do teletrabalho em home-office
• controle de acesso de clientes;
• Redução do horário de atendimento para diminuir
o tempo de exposição;
• Garantia de álcool em gel nas agências e departamentos;
• Manutenção de marcação do distanciamento
• Suspenção de visitas a clientes pelo menos nesse
momento de alta de infecção
• Melhorar o atendimento da telemedicina
• Compromisso com não demissão
• Antecipação da vacinação contra a gripe

CONHEÇA ALGUNS DOS SEUS REPRESENTANTES NO SINDICATO
Carlos
Eduardo
presidente
do Sindicato
e funcionário
do BB

Roger Medeiros
secretário de
Assuntos
Jurídicos
Individuais do
Sindicato e
funcionário do BB

Bosco Mota
secretário para
Assuntos das Subsedes Regionais
do Sindicato e
funcionário do BB

Paulo Macedo
secretário de
Aposentados
do Sindicato e
funcionário do
BB

Mara Ronnyse,
diretora do
Sindicato e
funcionária do
BB

José
Eduardo
secretário de
Imprensa do
Sindicato e
funcionário
do BB

Valdir
Maciel
diretor do
Sindicato e
funcionário
do BB

Jannayna
Lima diretora
do Sindicato
e funcionária
do BB

Nicodemos
Ferreira diretor
do Sindicato
e funcionário
do BB

Ricardo
Dantas diretor
do Sindicato
e funcionário
do BB

Em casos de dúvidas e denúncias, procure os diretores através do telefone 85 3252 4266 ou
e-mail: bancariosce@bancariosce.org.br. O sigilo é garantido!
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PREVI
MAIS UMA AMEAÇA À PREVI E A
OUTROS FUNDOS DE PENSÃO
O Ministério da Economia, chefiado
pelo banqueiro Paulo Guedes, está
preparando um projeto de lei (PL) que
coloca em risco as entidades fechadas
de previdência complementar (EFPC),
para ser entregue pelo presidente
Bolsonaro ao Congresso Nacional.
Segundo informações do jornal
Valor Econômico e do site Investidor
Institucional, o texto do projeto de lei
já estaria em fase adiantada de elaboração no Ministério da Economia e
tem como principal objetivo permitir
que os empregados de companhias
públicas possam fazer a portabilidade
dos seus atuais planos de previdência
complementar para qualquer instituição financeira – incluindo bancos
privados.
Por meio do mesmo projeto, o governo também quer extinguir a obrigatoriedade de representação paritária
entre participantes e patrocinadores
na gestão das entidades fechadas e
reduzir a participação dos trabalhadores na gestão dos seus recursos, o
que acontece atualmente via conselhos
e, como no caso da Previ, eleições de
representantes para as diretorias da
entidade.
“Como argumento a esse PL, o
Ministério da Economia diz que quer
evitar ‘interferências políticas’ nas
entidades fechadas. Quando, na verdade, é o próprio governo Bolsonaro que
tenta praticar interferência política ao
criar um projeto para abrir a porteira
dos fundos de pensão estatais, que
hoje têm uma carteira ativa de mais
de R$ 550 bilhões, aos banqueiros”,
avalia o ex-diretor de Seguridade da
Previ e atual vice-presidente da Associação Nacional dos Participantes de
Previdência Complementar (Anapar),
Marcel Barros.
Outro argumento aventado pelo governo Bolsonaro para justificar o PL é
que, com a portabilidade, participantes

teriam liberdade para buscar fundos
com maior rentabilidade. “Essa é outra
falácia que não se sustenta segundo
dados recentes do próprio Ministério
da Economia”, pontua Marcel, que também representa os participantes de
fundos de pensão no Conselho Nacional
de Previdência Complementar (CNPC).
De fato, no Relatório Gerencial de
Previdência Complementar, para o 4º
bimestre de 2021, o Ministério da
Economia aponta que, de 2012 até
agosto de 2021, as EFPC tiveram
uma rentabilidade média de 162,1%
com taxa de administração média de
0,27% ao ano. Enquanto que os planos
abertos, administrados pelos bancos,
tiveram uma rentabilidade média de
108,8% no mesmo período, cobrando
taxa de administração média de 1,3%
ao ano.
“Ou seja, como os números comprovam, os bancos privados cobram
taxas de administração quase cinco
vezes maiores para entregar resultados muito menores. Portanto, se
o associado ou a associada tiver seu
dinheiro administrado pela previdência
aberta de um banco, e não por uma
entidade fechada, ao se aposentar

terá um patrimônio, no mínimo, 33%
menor”, explica Marcel. O Conselheiro
Fiscal da Previ, José Eduardo, ratifica as informações e comenta que ao
entregar essas importantes reservas estará acontecendo uma maior
concentração de renda nas mãos da
banca privada.
Para o coordenador da Comissão de
Empresa dos Funcionários do Banco do
Brasil (CEBB), João Fukunaga, a pressa
do governo Bolsonaro em preparar o PL
com potencial de movimentar dezenas
de bilhões para os bancos privados no
mercado de previdência complementar
tem ligação com o período eleitoral.
“Infelizmente existem meios obscuros
e nada ortodoxos no ambiente político,
como a instrumentalização do poder
de barganha dos bancos privados,
para agradar deputados e senadores
que poderiam, sob este prisma, votar
em favor da PL. Vamos lembrar que o
ministro Paulo Guedes foi um dos fundadores do Banco BTG e assessorou
a privatização da previdência chilena,
hoje administrada por bancos privados
que pagam miséria aos idosos daquele
país, mas recebe polpudas comissões
a título de taxa de administração”.

