
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ | EDIÇÃO ESPECIAL SANTANDER | ABRIL/2022

www.bancariosce.org.br bancariosce bancarioscebancariosdoceara seebce 85 99129 5101

SINDICATO REALIZA ATO NO SANTANDER: RETORNO 
DO GRUPO DE RISCO SÓ COM FIM DA PANDEMIA

O Sindicato dos Bancários do Ceará, realizou nesta ter-
ça, 29/3, ato de caráter nacional conforme orientação 
da Contraf-CUT/COE Santander, exigindo respeito às 

mesas de negociações no tocante ao retorno ao trabalho dos 
funcionários do grupo de risco.

O banco, unilateralmente, desrespeitando as negociações, 
convocou os funcionários do grupo de risco para retornar ao 
trabalho no próximo dia 4/4. Mesmo com a dose de reforço da 
vacina, as pessoas inseridas e ou classifi cadas como grupo de 
maior risco para a Covid-19 podem ter agravamento da doença 
e, inclusive, a morte. Portanto, os protocolos de prevenção 
para estas pessoas devem se manter reforçados e continuados 
até o fi m da pandemia. 

Estranhamente o banco convoca os trabalhadores sem a 
sensibilidade de, em conjunto com a representação dos empre-
gados, encontrar mecanismo de retorno de maneira gradual, 
respeitando a particularidade de cada caso para que, assim, 
todas aquelas medidas preventivas do processo negocial te-
nham sua efi cácia quando do retorno ao trabalho. O risco não 
é apenas do empregado com comorbidades, é da sua família e 
dos colegas de trabalho.

Reivindicamos que o Santander se abstenha de convocar 

o retorno desses trabalhadores e suspenda os efeitos do 
comunicado emitido em 15/3 com previsão de retorno para 
até 4/4/2022.

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.

VAMOS RELEMBRAR?
Até o fechamento da Campanha Sa-

larial de 2017, a ultratividade signifi cava 
a permanência das cláusulas vigentes 
no ACT até que fossem realizadas no-
vas negociações. Com a mudança das 

com muita negociação e resistência dos 
sindicatos dos bancários em todo País. 
É por isso que se dá a importância, das 
mesas de negociação – para que esses 
direitos sejam garantidos até a renova-
ção 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, 
maior poder de negociação, de manutenção 
dos direitos adquiridos e de ampliação dos 
benefícios para todos os bancários.

leis trabalhistas em novembro de 2017 
(Lei 13.467/2017), a ultratividade dei-
xou 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 todas 
as cláusulas que foram asseguradas 
(PLR, auxílios refeição e 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, 
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NA LUTA COM VOCÊ

CONHEÇA QUEM SÃO OS 
SEUS REPRESENTANTES 

NO SINDICATO

AILSON DUARTE 
Secretário

de Ação Sindical 
do Sindicato dos 

Bancários
do Ceará e 

funcionário do
Santander

CLÉCIO MORSE 
Secretário

de Administração 
do Sindicato 

dos Bancários 
do Ceará e 

funcionário do 
Santander

EUGÊNIO SILVA
Secretário

de Saúde do 
Sindicato dos 

Bancários 
do Ceará e 
funcionário

do Santander

Colocação Convênio Desconto
1º Lugar Colégio Master 20% a 35%
2º Lugar Lavanderia ProLav 30%
3º Lugar Unifor 15%

4º Lugar Sesc
Categoria 

conveniados
5º Lugar Colégio Tiradentes 20%

CONFIRA OS CONVÊNIOS MAIS UTILIZADOS PELOS BANCÁRIOS
Mais informações sobre esses e vários 
outros convênios consulte o endereço: 

https://www.bancariosce.org.br/
convenios/

ou aponte seu celular para o 
QR Code ao lado
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Em parceria com a FENAE, Sindicato oferta cursos gratuitos
para bancários sindicalizados, já estão disponíveis CPA-10, 

CPA-20, CA-600 e CEA
A Federação Nacional das Associações do 

Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e 
a Federação dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro do Nordeste (Fetrafi /NE) assinaram, 
acordo de formação que garante aos bancários 
de bancos públicos e privados dos sete esta-
dos, que são membros da Fetrafi /NE, acesso 
a cursos da Rede do Conhecimento.

Por meio desta parceria, os trabalhadores 
poderão fazer cursos de CPA 10, CPA 20, CA 
600 e CEA, dentre outros, que permitem à 
categoria a obtenção de capacitação e certi-
fi cação em diversas áreas.

O Sindicato dos Bancários do Ceará fi liado a 
Fetrafi -NE no intuito do crescimento de nossa 
categoria vem através desse convênio esta-
belecer a possibilidade de treinamentos para 
nossos fi liados. Gostaríamos que você viesse 
conosco conhecer essa nova possibilidade para você que é fi liado ao nosso Sindicato. 

Qualquer dúvida converse com o diretor responsável pelo seu cadastro ou pelo e-mail: bancariosce@bancariosce.
org.br ou ainda pelo  WhatsApp: (85) 99155 5138.

CAMPANHA NACIONAL 
DOS BANCÁRIOS 2022
A categoria bancária tem sua data-base no dia 1º de setem-

bro 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 ocorrerá 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 go-
verno que ataca os direitos dos trabalhadores. É um momento 
de mobilização”.

Participe!

Até 23/4

Até 21/5

Até 24/5

27 e 28/5

Até 3/6

Até 3/6

3 a 5/6

6 a 7/6

Encontro Estadual dos Bancários

Consulta Nacional

Encontros dos Bancos Privados

Envio da Consulta à Contraf-CUT

24ª Conferência Nacional dos Bancários

Assembleias para aprovação da minuta 
de reinvicações

Conferência Regional Fetrafi /NE

Congressos Bancos Públicos
(Caixa, BB, BNB, Basa e BNDES)
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Trabalhadores do Prospera:
Se fazem serviço de bancários, 

bancários são

Bancários de todo o país se orgu-
lham de ser uma das categorias 
mais organizadas e mobilizadas 

do mercado de trabalho, com forte po-
der de aglutinação, imensa capacidade 
de negociação e um reconhecimento 
histórico por parte da sociedade, o que 
impõe respeito junto aos bancos. Não 
por menos, foi o segmento que mais 
acumulou conquistas ao longo de déca-
das, tanto econômicas quanto sociais, 
mesmo em governos que foram um 
desastre para a classe trabalhadora.

E quanto a você, agente de crédito 
da PROSPERA, que faz trabalho de 
banco mas não é considerado como 
bancário? Gostaria de ser reconhe-
cido na profi ssão e se juntar a esses 
combativos trabalhadores?

Tratativas neste sentido já estão 
sendo feitas, por iniciativa da Fede-
ração dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro do Nordeste (Fetrafi -NE), 
com apoio da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do Santander 
e do Comando Nacional dos Bancários. 
Entretanto, para que as negociações 
avancem, é necessário o apoio e o 
engajamento de cada trabalhador da 
PROSPERA. Esse compromisso com a 
reivindicação, somado à nossa unidade, 
é fundamental para obtermos sucesso 
nas negociações com o Santander, ga-
rantindo a todos os mesmos direitos 
dos bancários.

Motivos para ser reconhecido 
como bancário

Muitas das funções desempenha-
das pelos trabalhadores da PROSPERA 
envolvem atividades bancárias. Servi-
ços como microcrédito, abertura de 
contas, emissão de cartão, operações 

de investimento, venda de seguro e 
relação com correntistas são bem 
mais que atribuições de uma corretora 
de seguros, como se autodenomina a 
PROSPERA. Muitos desses serviços 
são de bancos, que exigem mão de 
obra bancária.

Além de atuar em diversos seg-
mentos de banco, a PROSPERA tem 
aumentado sua estrutura de forma 
signifi cativa, sem contar que possui 
planos para ampliar ainda mais suas 
operações e negócios. Atualmente, 
são diversas regionais em atividade 
no país, a maioria no Nordeste, en-
globando 1.141 funcionários. É um 
Santander dentro do Santander, com 
todas as características do próprio 
banco, inclusive na cobrança de metas.

Vantagens de ser enquadrado 
como bancário

Muitos são os benefícios que 
virão ou serão ampliados quando do 
seu enquadramento como bancário. 
Seja de ordem fi nanceira, política, 

social ou sindical. Uma das mais im-
portantes é ter um sindicato forte 
para representá-los, o que contribui 
para o encaminhamento de demandas 
e a solução de confl itos, tanto cole-
tivos quanto individuais. Questões 
como condições de trabalho, saúde, 
segurança e emprego, entre outras, 
fazem parte da agenda diária de fi s-
calização e luta do sindicato. Sem 
falar na assistência jurídica oferecida 
pela entidade.

Outro benefício expressivo com 
o enquadramento na profi ssão de 
bancário é a proteção da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), que é de 
âmbito nacional. Única categoria a ter 
uma Convenção com essa amplitude 
no Brasil, os bancários garantiram 
nela direitos e conquistas de eleva-
da importância, muitas além do que 
assegura a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), e que não foram 
derrubadas mesmo após a reforma 
trabalhista. Além de contar, é claro, 
com uma poderosa e atuante confe-
deração nacional de trabalhadores, 
a Contraf-CUT.


