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ULTRATIVIDADE
PRECISAMOS GARANTIR 

NOSSOS DIREITOS
O Comando Nacional dos Bancários já defi niu 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.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2022

VAMOS RELEMBRAR?
Até o fechamento da campanha sala-

rial de 2017, a ultratividade signifi cava 
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 Trabalhis-
ta - Lei 13.467/2017), a ultratividade 
deixou de existir, e com ela a garantia 
de manutenção das cláusulas entre o 
fi nal de uma campanha e início de outra. 
Ou seja, ao término da vigência de uma 

CCT, no dia seguinte pode-se perder to-
das 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 conquis-

tas 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 

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 desafi ador 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 fi nal da vigência da atual convenção 
coletiva, para que não haja perdas de direitos.

Além do calendário aprovado, que pode ser verifi cado ao lado, fi cou 
defi nido, também, que a 24ª Conferência Nacional dos Bancários ocor-
rerá de forma híbrida. Segundo a presidenta da Contraf-CUT, Juvandia 
Moreira, “nos próximos encontros do Comando Nacional serão defi nidos 
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 infl ação 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”.

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 
refl exo da união da categoria através 
do número de fi liados. Quanto mais 
sindicalizados, o sindicato tem maior 
poder de negociação, de manutenção 
dos direitos adquiridos e de ampliação 
dos benefícios para todos os bancários.

Confi ra o calendário:
Até 25/4

Até 21/5

Até 24/5

Até 29/5

Até 3/6

Até 2/6

3 a 5/6

6 a 7/6

Assembleias para eleição de delegados

Consulta Nacional

Encontros dos Bancos Privados

Envio da Consulta à Contraf-CUT

24ª Conferência Nacional dos Bancários

Assembleias para aprovação da minuta 
de reinvicações

Conferências Estaduais e Regionais

Congressos Bancos Públicos
(Caixa, BB, BNB, Basa e BNDES)
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Saiba mais:

• MPT é chamado a interme-
diar impasse sobre promoção por 
mérito na Caixa

Contraf-CUT decidiu solicitar 
mediação depois de o banco ter se 
negado a negociar critério que pode 
penalizar 
emprega-
dos que se 
manifesta-
ram contra 
erro na 
distribuição 
da PLR pelo 
banco

• Caixa prorroga prazo das certifi -
cações CPA-10 e CPA-20

Em atendimento da reivindicação apre-
sentada pela representação dos empre-
gados em reunião realizada no dia 18/2, 
durante reunião do Comitê de Relações 
Trabalhistas, a 
Caixa prorrogou 
os prazos de 
apresentação 
das certifica-
ções profi ssio-
nais série 10 e 
série 20 (CPA-
10 e CPA-20), 
para o dia 10 de 
abril.

• Caixa atende reivindicação e pror-
roga home offi ce

A Caixa Econômica Federal informou à 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), na 
sexta-feira (25), que atenderia a rei-
vindicação dos 
empregados e 
prorrogaria o 
“Projeto Remo-
to Excepcional” 
até o dia 30 de 
abril.

O processo para a eleição dos 
novos diretores de Benefícios e 
de Administração e Controlado-

ria, dois conselheiros deliberativos e 
um conselheiro fi scal da Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef) está 
a pleno vapor. Também serão eleitos 
os respectivos suplentes para cada 
cargo em disputa. A comissão eleitoral 
divulgou os nomes dos candidatos no 
dia 14 de março e agora vai analisar 
se os mesmos cumprem os requisitos 
exigidos.

Todo participante ativo e os assis-
tidos com mais de 18 anos com bene-
fício vitalício, que tenha se inscrito até 
31 de janeiro de 2022 em planos de 
benefícios administrados pela Funcef 

ELEIÇÕES FUNCEF

Fique por dentro do processo eleitoral da Funcef

tem direito a voto. Caso exista mais de 
um assistido, cujo benefício tenha tido 
o mesmo participante ou as-sistido 
por origem, será considerado eleitor o 

benefi ciário mais idoso. As votações 
do primeiro turno serão realizadas 
entre 22 e 25 de abril. Caso haja 
necessidade de segundo turno, as 
votações ocorrerão de 29 de abril 
a 2 de maio.

Mudanças: No novo modelo elei-
toral, a chapa fechada foi substituída 
pelas candidaturas individuais ao 
cargo pleiteado. Os concorrentes 
podem se organizar em grupos para 
a disputa, sendo eleitos os mais vo-
tados. Os mandatos também deixam 
de ser sincronizados, com renovação 
de metade dos membros da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo 
a cada dois anos.
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Sindicato presente 
em todo o Estado
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NA LUTA COM VOCÊ
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A LUTA DOS BANCÁRIOS 
CONTRA A COVID-19

O Brasil confi rmou o primeiro 
caso de Covid-19 no dia 26 
de fevereiro de 2020. Desde 

então, a unidade nacional da cate-
goria 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 orga-
nizados nacionalmente, com uma 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) válida para todo o país e 
todas as empresas do setor - fo-
ram 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 

• Sanitização das agências e unidades administrativas com casos con-
fi rmados;

• Afastamentos de bancários com casos confi rmados 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 unifi cado
• retomada do teletrabalho em home-offi ce
• controle de acesso de clientes;
• Redução do horário de atendimento para diminuir o tempo de exposi-

ção;
• 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 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!

MARCOS
SARAIVA
Secretário de 
Cultural  do Sindicato 
e funcionário da CEF

ELVIRA RIBEIRO
Diretora do 
Sindicato e 
funcionário da CEF

TÚLIO MENEZES
Secretário Geral 
do Sindicato e 
funcionário da CEF

CARLOS ROGÉRIO
Diretor do 

Sindicato e 
funcionário da CEF

ÁUREO JÚNIOR
Diretor do 

Sindicato e 
funcionário da CEF

ROCHAEL ALMEIDA
Diretor do 

Sindicato e 
funcionário da CEF

SAÚDE

REIVINDICAÇÕES:

auxílio emergencial, dentre diversas 
outras atividades fi nanceiras ne-
cessárias 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 offi ce foi uma importante 
reivindicação pautada desde o início 
da pandemia, bem como um proto-
colo unifi cado que garantisse que 
todos os bancos adotariam a mes-
ma 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 Ban-
cários 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:

CONHEÇA ALGUNS DOS 
SEUS REPRESENTANTES NO 

SINDICATO
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Os empregados da CEF continuam 
enfrentando um impasse para receber 
o pagamento da promoção do mérito 
ano-base 2021. Um dos grandes pro-
blemas está no critério utilizado pelo 
banco que exclui os empregados que 
aderiram à paralisação/greve, no dia 27 
de abril de 2021, para reivindicar que o 
banco corrigisse os valores referentes à 
Participação nos Lucros e/ou Resultados 
(PLR) pagos a menor. 

“O banco lançou este dia como 
sendo uma falta injustifi cada, mas a 
Justiça reconheceu o direito de greve 
e, inclusive, determinou fosse mantido 
um percentual mínimo de funcionamento 
das agências”, observou a coordenadora 
da Comissão Executiva dos Emprega-
dos (CEE) da Caixa, Fabiana Uehara 
Proscholdt, que também secretária 
de Cultura da Contraf-CUT. “E, além 
disso, o banco foi comunicado com 
antecedência prevista em lei sobre a 
paralisação. Ou seja, não se trata de 
uma falta injustifi cada, como o banco 
tenta alegar”, completou.

Diante do impasse, a Contraf-CUT 
enviou um ofício para o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) solicitando a 
mediação do órgão sobre o pagamento 
em questão, após a Comissão da Em-
presa ter considerado, de forma ilegal, 
encerrada as negociações, informando 
que iria implantar a sua proposta de 
forma unilateral.

“O que o banco quer é punir os 
empregados que participaram do movi-
mento paredista. Nos anos anteriores, 
apenas não eram benefi ciados pelas 
promoções no quesito de faltas àqueles 
que contavam com três ou mais faltas 
não justifi cadas”, ressaltou a coor-
denadora a CEE/Caixa, ao dizer que a 
alteração promovida pela Caixa mostra 
sua intenção de punir quem participou 
da paralisação/greve pela reivindicação 
das diferenças no valor da PLR Social 
paga aos empregados. “Isso é perse-
guição política! É prática antissindical, 
condenada por lei”, concluiu Fabiana.

Promoção por Mérito segue sendo 
impasse na Caixa Econômica Federal

Outras cobranças da CEE
• Saúde Caixa: mais uma vez a Comissão Executiva dos Empregados 

(CEE) cobrou a mesa de negociação do Saúde Caixa. Ainda segue um 
alto número de reclamações pelo país sobre a Central de Atendimen-
to, Rede de credenciados, reembolsos e autorizações;

• PCDS: a CEE cobrou um posicionamento da Caixa quanto aos con-
cursados de 2021, que ainda aguardam a avaliação da Caixa para 
serem chamados;

• Restruturação: houve denúncias de possíveis reestruturação na Cai-
xa. De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), a informação 
deve ser repassada para o movimento sindical;

• A Comissão também reivindicou a reunião do Foro de Condições de 
Trabalho

• Outro ponto foi a retomada do debate sobre de teletrabalho.

Conheça a proposta:
Primeiro Delta de forma linear para todos os elegíveis;
Segundo delta com base na GDP, apenas para os que tem Desempenho 

Excelente e uma parte dos que tem Desempenho Superior (até o limite 
orçamentário).

Quem são os elegíveis? (apenas 77 mil de um total de 84 mil)
A proposta a ser implementada irá distribuir o primeiro delta para 

todos os empregados que não têm impedimentos como:
• Menos de 180 dias de Efetivo Exercício;
• Estar com contrato de trabalho suspenso na data da apuração da 

promoção;
• Ter penalidades no ano base (advertência, suspensão, censura, ética);
• Apresentar falta não-justifi cada;
• Estar na última referência salarial. 


