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Acordo fechado por 2 
anos garante 10,97% de 
reajuste aos bancários

Ao longo deste ano, segundo o Dieese, os reajustes acima 
do INPC representam 17,5% do total (os bancários estão 
entre essas categorias); sendo que os iguais à inflação 
oficial ficaram em 32,2%. Já as categorias que tiveram 
índice abaixo da inflação foram infelizmente 50,3%

Fala golpista de Bolsonaro é crime de responsabilidade, pág. 4



2 3Sindicato doS BancárioS de SantoS e região | FoneS: (13) 3202 1670 / 0800 7711920 www.santosbancarios.com.br  |  santosbancarios@uol.com.br
bancários #semprenaluta!

Órgão Informativo dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região
Endereço: Av. Washington Luís, 140 - Santos/SP | CEP: 11.050-200 | Fone/Fax: (13) 3202 1670 
Presidente: Eneida Figueiredo Koury | Secretário Geral: Ricardo Luiz L. Saraiva - Big | Secretário de Imprensa e Comunicação: Fabiano M. Couto  
Edição: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959) | Textos: Gustavo Mesquita e Fernando Diegues (Mtb 41.384) 
Diagramação: Adriano Trindade da Silva (Mtb 60.654) | Fotografia: Gustavo Mesquita, Fabiano Couto, Adriano Trindade e Fernando Diegues 
Impressão: TR Marketing | Tiragem: 6.000 exemplaresEX
PE
DI
EN
TE Curta nossa página no FaCebook:

facebook.com/santosbancarios

“A campanha salarial 2020 foi diferente para a 
categoria bancária e demais trabalhadores. Tendo 
em vista a pandemia, além da implementação das 
reformas trabalhistas e previdenciárias, os ban-
cários resistiram aos ataques dos banqueiros e do 
governo ultraliberal de Jair Bolsonaro. O fato de 
que grande parcela das pessoas foi deslocada para 
trabalho virtual impôs novos desafios de mobi-
lização”, explica Eneida Koury, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região.

“Tendo a conjuntura difícil como pano de fundo, 
obtivemos um reajuste de 1,5% mais abono de 
R$ 2.000,00 para o período 2020-2021 e 100% 

do INPC + 0,5% de aumento para o período 
2021-2022. Os demais direitos foram todos 
preservados, o que foi um marco viável naquele 
momento com nossa categoria lutando contra 
pandemia, governo e banqueiros”, observa o 
tesoureiro do Sindicato e bancário do Itaú, Élcio 
Quinta.

“Agora, em 2021, a conjuntura ficou ainda 
mais difícil para todos os trabalhadores. Porém, 
os bancários conseguiram aprovar seu acordo 
melhor do que várias outras categorias. A Petro-
bras, por exemplo, impôs aos petroleiros acordo 
de dois anos, reajuste zero em 2020 e correção 

pelo INPC este ano de 2021.

Depois de 35 dias de greve, os trabalhadores dos 
Correios tiveram sua campanha decidida no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), com exclu-
são de 50 de suas 79 cláusulas do acordo coleti-
vo. O contexto demonstra que nossa categoria, 
de fato, lutou e foi vitoriosa em nossa campanha 
salarial, pois além de aumento acima da inflação 
não tivemos nenhum direito excluído”, analisa 
Ricardo Saraiva Big, secretário geral do Sindi-
cato dos Bancários de Santos e Região e secre-
tário de Relações Internacionais da Intersindical 
– Central da Classe Trabalhadora.

Logo após a conclusão das assembleias que 
ocorreram também por todo o país, com en-
cerramento simultâneo à de Santos e Região, a 
aprovação das propostas dos bancos, com va-
lidade de dois anos, foi confirmada na maioria 
das bases sindicais.

Os bancários e bancárias conquistaram, depois 
de 15 mesas de negociações duras, tanto na 
CCT como nos acordos específicos do BB e 
da Caixa, a preservação de todos os direitos 
vigentes nestes instrumentos ao longo dos 

últimos dois anos, incluindo e destacando o 
modelo e as regras da PLR.

2020, ano atípico, muito 
ruim para negociar!

2020 foi um ano de negociação incessante. 
Começou, a rigor, desde a decretação da pande-
mia, 1 ano e meio atrás, em 12 de março. Dis-
cussões sobre condições de trabalho e saúde e 
segurança para funcionários e clientes. Cobran-
ça por parte do movimento sindical de medidas 

como compra coletiva de álcool em gel e más-
caras, anterior da obrigatoriedade. E também 
a regulamentação do trabalho em home office. 
A economia em queda livre e o desemprego 
eram barreiras utilizadas pelos banqueiros 
para oferecer zero de reajuste. A tentativa de 
privatizar os bancos públicos e retirar direitos 
conquistados também foi um entrave nas mesas 
de negociação do BB e Caixa.

A participação da categoria 
garantiu a vitória

“É inegável que a expressiva participação dos 
bancários e bancárias em toda a campanha 
2020/21, nas consultas, pesquisas, congres-
sos e assembleias virtuais, manifestando-se 
nas redes sociais, empurrou os bancos não 
só a desistirem de retirar direitos e de impor 
arrocho salarial, como também a avançarem 
na discussão de questões relativas ao home 
office, apontando um caminho para regula-
mentarmos. Parabéns a todas as bancárias e 
bancários que conquistaram uma vitória em 
plena pandemia, que ainda nos persegue em 
2021”, ressalta Élcio.

“Os bancários devem atuar nas redes sociais 
em conjunto com o Sindicato, nas ruas e nos 
locais de trabalho para seguir com a luta de 
todos nós em defesa das condições de tra-
balho, saúde, em defesa da vida e contra o 
desmonte dos bancos públicos para privatizá-
-los”, alerta Eneida.

Em 2020, foram 15 rodadas duríssimas

 » Pressão, luta e negociação por medidas pre-
ventivas para combater a transmissão logo no 
início da pandemia, em março de 2020; 

 » Pressão e negociação pelo home office e sua 
devida regulamentação para preservar a vida 
de milhares de bancários e bancárias por conta 
da Covid;

 » Pressão e negociação por reajustes acima da 
inflação por dois anos;

 » O Sindicato se concentrou na proteção à vida 
e nos protocolos de prevenção à Covid-19;

 » Garantimos a redução do horário de atendi-
mento nos bancos, o revezamento nas unidades 
físicas e o afastamento dos contaminados;

 » Pressão no Congresso pela manutenção dos 
vales alimentação e refeição, com intervenção 
de deputados da oposição;

 » Pressão e luta por prioridade da categoria na 
vacinação;

 » Defesa dos bancos públicos, manifestações 
na Caixa e BB contra as reestruturações para 
privatizar. Este ano será um dos focos princi-

pais do movimento sindical;

 » Pressão no Congresso Nacional para sustar a 
CGPAR 23. Extremamente nociva aos planos 
de saúde das estatais;

 » Manifestações no Santander pela preserva-
ção dos funcionários contra a falta de medidas 
de proteção e exposição presencial nas agên-
cias e o assédio por metas;

 » Paralisação no Bradesco contra a retirada 
das portas giratórias e dispensa de vigilantes 
colocando os bancários em risco de vida.

Lutas do Sindicato 2020/21 e na pandemia

Avaliação da Avaliação da vitória dos vitória dos 
bancáriosbancários na dura conjuntura na dura conjuntura
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MOBILIZE-SE JUNTO AO SEU SINDICATO. SINDICALIZE-SE JÁ!

Depois da fala golpista de Jair Bolsonaro na 
manifestação de 7 de Setembro, em São Pau-
lo, que disse que o ministro do STF Alexan-
dre de Moraes precisava deixar de ser “cana-
lha”, e que não iria mais cumprir “qualquer 
decisão” dele, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, respondeu 
com firmeza de que Bolsonaro pode sofrer 
impeachment.

Fux alertou o presidente da República de que 
sua ameaça de descumprir decisões do STF 
configura crime de responsabilidade — que 
pode ser punido com o impeachment.

“O STF não tolerará ameaças à autoridade 
de suas decisões. Se o desprezo às decisões 
judiciais ocorre por iniciativa do Chefe de 
qualquer dos Poderes, essa atitude, além de 

representar atentado à democracia, configura 
crime de responsabilidade, a ser analisado 
pelo Congresso”, disse Fux no começo da 
sessão do STF do dia 8 de setembro.

Senado

Já o presidente do Senado Federal, Rodrigo 
Pacheco, afirmou que o Brasil vive uma crise 
e que a solução não está nos arroubos antide-
mocráticos e no autoritarismo. A fala aconte-
ceu um dia após as declarações de Bolsonaro 
nas manifestações do 7 de setembro com 
ameaças ao STF.

Câmara Federal

O presidente da Câmara, Arthur Lira, do 
Centrão, não mencionou diretamente Bolso-

naro nem se referiu à possibilidade de abrir 
processo de impeachment, com base em mais 
de 130 pedidos protocolados na Casa. Conti-
nua negligenciando os processos. Mas defen-
deu a democracia e pediu o fim das bravatas.

“Quem vai garantir a democracia serão os 
trabalhadores e o povo nas ruas contra um 
golpe autoritário explícito na fala do Presi-
dente da República, que quer destruir a de-
mocracia. Temos que ir às ruas para reforçar 
nossas instituições democráticas e a Cons-
tituição brasileira. Pelo impeachment de 
Bolsonaro que nos ameaça a todo momen-
to”, afirma Ricardo Saraiva Big, secretário 
de Relações Internacionais da Intersindical 
Central da Classe Trabalhadora e secretário 
geral do Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região.

Fala golpista de Bolsonaro é 
crime de responsabilidade


