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Março de lutas das mulheres 
teve protesto na Praia Grande
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A função do Sindicato é representar o 
interesse dos trabalhadores. E quanto mais 
força tiver a entidade, mais sucesso terá nas 
cobranças frente aos bancos, e no desfecho 
das reivindicações dos bancários. E quanto 
mais sucesso o Sindicato tiver, melhores 
serão as condições de trabalho, os direitos e 
a remuneração.

Por isso, é fundamental se manter sindicali-
zado. Preencha formulário no site: santosban-
carios.com.br, procure um diretor ou entre 
em contato pelo fale conosco do site, ou pelo 
whatsapp: (13) 992092964 ou ainda pelo 
fone (13) 3202.1670 e some forças nesta luta.

É fundamental se manter sindicalizado

A luta sindical determina nossos direitos

Pandemia, desemprego e LUCROS em alta

Demissões e PDVs para gerar lucros recordes

Lucros dos bancos (em bilhões)
Banco 2020 2021 Alta

Bradesco R$ 16,546 R$ 21,945 32%
Banco do Brasil R$ 13,9 R$ 21 51,4%

Caixa R$ 13,2 R$ 17,3 31,1%
Itaú R$ 18,5 R$ 26,9 45%

Santander R$ 13,8 R$ 16,347 7%

Demissões aumentaram segundo Dieese
Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil 

somavam em número de funcionários:
2019 2020 2021

404.585 391.711 389.179

Somente na pandemia, os cinco maiores bancos do País 
extinguiram 2.189 agências e fecharam 17.938 postos de trabalho.Agências lotadas e bancários sobrecarregados
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A Reforma Trabalhista de Michel Temer e 
a da Previdência de Jair Bolsonaro foram 
golpes duros aos direitos dos trabalhadores. 
São repetidas tentativas contra os bancários, 
com ataques à jornada de 6h, demissão 
com sobrecarga de trabalho e abertura de 
agências aos sábados, domingos e feriados.

Na campanha salarial 2018/20, o Comando 
Nacional dos Bancários pressionou muito 
os banqueiros para garantir todos os 
direitos como piso salarial, PLR, plano 
de saúde, jornada, tickets, etc. até a 
assinatura do novo Acordo Coletivo.

Bolsonaro vetou dispositivo que 
mantém direitos na campanha salarial

- Em 28/05/2020, após luta do movimento 
sindical foi aprovada a Medida Provisória 936, 
no Congresso, contendo a “ultratividade” (que 
havia sido retirada pela Reforma Trabalhista e 
assegura todos os direitos até que novo acordo 
coletivo seja assinado);

- Jair Bolsonaro vetou a ultratividade confor-
me pretendiam os bancos. Por isso, todos os 
direitos dos bancários, conquistados em déca-
das de luta, estão ameaçados;

- Os banqueiros, com esse veto de Bolsonaro, 
não precisam pagar os direitos contidos no 

A 24ª Conferência Nacional foi antecipada, 
em relação aos anos anteriores, será entre dias 
3 e 5 de junho, para garantir que a nova con-
venção entre em vigor até o dia 30 de agosto, 
quando o atual acordo coletivo perde a vali-
dade, depois do fim do dispositivo da ultrati-
vidade. O Comando Nacional dos Bancários 
definiu, dia 18/02, o calendário da Campanha 
Nacional 2022.

“A lei trabalhista de Temer, que entrou em 
vigor em 11 de novembro de 2017, acabou com 
o princípio da ultratividade, segundo o qual 
um acordo coletivo continuaria valendo até 
sua renovação. Com isso, todos os direitos dos 
bancários, conquistados em décadas de luta, 
ficaram ameaçados. Simplesmente os bancos 
têm o poder de não pagar nada além do salário 

depois de 1º de setembro (data base dos bancá-
rios), até assinarem um novo acordo”, explica 

Élcio Quinta, presidente eleito do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região.

rências estaduais ou regionais.

A definir: encontro dos bancos privados.

Dias 2 e 3 de junho: congressos dos 
bancos públicos (Caixa, BB, BNB, BASA 
e BNDES).

Dias 3 a 5 de junho: 24ª Conferência 
Nacional dos Bancários.

Dias 6 e 7 de junho: assembleias para 
aprovação da minuta de reivindicações.

Até 17 de maio: assembleias para elei-
ção dos delegados.

Até 21 de maio: consulta nacional.

Até 24 de maio: envio da consulta à 
Contraf.

Até 29 de maio: realização das confe-

Bancos vão tentar retirar direitos na Campanha Salarial

Comando aprova calendário da Campanha Nacional 2022

Governo apoia retirada de direitos

Calendário da 
Campanha Nacional

acordo coletivo além do salário a partir de 1º 
de setembro (data do dissídio da categoria), até 
assinarem um novo acordo.

Nesta Campanha Salarial 2022, o Sindicato 
precisa de sua sindicalização para continuar 
FORTE na LUTA!
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O 8 de Março, Dia Internacional das Mulhe-
res, foi realizado com ato e passeata na Praia 
Grande, (5/3), com cerca de 200 militantes. O 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região, a 
Intersindical Central da Classe Trabalhadora, 
outras centrais, partidos de oposição e mo-
vimentos sociais participaram pela vida das 
mulheres trabalhadoras, fora Bolsonaro!

A concentração foi na Pça. 19 de Janeiro/Fatec 
Praia Grande e seguiu até a praia do Boqueirão.

“A manifestação é necessária, porque a luta das 
mulheres é diária contra o racismo, o machismo, 
a fome, o desemprego e a situação piorou com 
Bolsonaro no poder. As mulheres são protago-
nistas contra o fascismo no mundo e no Brasil”, 
disse Eneida Koury, presidente do Sindicato.

Há séculos, mulheres trabalhadoras lutam por 
direitos e melhores condições de vida. São 
exploradas e oprimidas enquanto mulheres, 
negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, 
jovens, idosas e pessoas com deficiência 
(PcD), nos campos, nas florestas e cidades.

Março de Luta das Mulheres Trabalhadoras 
teve protesto dia 5 em Praia Grande

- Contra o desmonte e a privatização da 
saúde, da educação e dos serviços públicos 
como projeto do sistema capitalista;

- Contra o racismo e a fome: no Brasil 12,3% 
das mulheres negras vivem em extrema 
pobreza;

- Pela vida da população transexual: no ano 
2021 foram registrados 140 assassinatos no 
Brasil;

- Pelo direito de parir com respeito: 45% 
das mulheres sofrem violência obstétrica na 
rede pública;

- Pelos direitos dos povos indígenas, tradi-
cionais e quilombolas;

Veja os principais temas de luta das mulheres trabalhadoras:
- Pelo direito ao emprego, renda, moradia e 
segurança alimentar;

- Pelo direito à higiene menstrual: no 
Brasil, 713 mil mulheres vivem sem acesso 
a banheiro e 4 milhões não tem acesso a 
itens mínimos de cuidados menstruais nas 
escolas;

- Pelo direito ao aborto seguro: em 2019, 
19.330 meninas de 10 a 14 anos foram obri-
gadas a parir;

- Pela vida das mulheres e crianças;

- Pela revogação da reforma da previdência 
que impede a aposentadoria, principalmente 
das mulheres que têm tripla jornada.


