
O ano de 2020 foi de grandes desafios. Durante a 
pandemia, o movimento sindical bancário se 
reinventou para reforçar a unidade, defendendo a 
categoria e realizando mais uma Campanha Nacional 
vitoriosa. Foi também o ano de eleição da nova 
diretoria do Sindicato.
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Promovido desde 1994, o Carnaval Sem Aids/IST teve 
mais uma edição realizada entre 14 e 21 de fevereiro. 
Com o Bloco do Pirulito e visitas a agências bancárias 
de BH e São João Del Rei, o Sindicato levou alegria e in-
formação sobre a Aids e infecções sexualmente trans-
missíveis (ISTs) como sífilis, HPV e hepatites virais.

Saiba mais aqui.

https://bancariosbh.org.br/bloco-do-pirulito-inicia-as-atividades-do-27o-carnaval-sem-aids-ist/


Desde março, quando foi declarada a pandemia pela 
OMS, o Sindicato e o Comando Nacional dos Bancários 
começaram um processo de negociação permanente 
com os bancos para proteger os trabalhadores. Veja as 
principais medidas tomadas:

- Mais de 250 mil bancárias e bancários em home 
office

- Redução no horário de atendimento

- Protocolos sanitários rígidos nas unidades

- Fornecimento de EPIs para os trabalhadores

Saiba mais.

LUTA CONTRA
A COVID-19

https://bancariosbh.org.br/sindicato-atua-em-defesa-da-saude-de-bancarias-e-bancarios-durante-a-pandemia/


NOVA
DIRETORIA

Entre 19 e 21 de maio, o Sindicato realizou a eleição 
para a diretoria que assumiu o comando da entidade 
para o triênio 2020/2023. Com um processo total-
mente virtual, foram 5.247 votos de bancárias e ban-
cários de BH e região.

A Chapa 1, encabeçada pelo presidente Ramon Peres, 
foi eleita com 97,45% dos votos. Saiba mais.

A posse ocorreu, no dia 16 de julho, com transmissão 
virtual pelo Facebook do Sindicato. Assista aqui.

https://bancariosbh.org.br/chapa-1-e-eleita-para-a-diretoria-do-sindicato-com-9745-dos-votos-da-categoria/
https://bancariosbh.org.br/posse-da-nova-diretoria-do-sindicato-destaca-as-vitorias-e-os-desafios-dos-bancarios-de-bh-e-regiao/


Bancárias e bancários não deixaram que a distância li-
mitasse a mobilização. Com conferências virtuais, os 
trabalhadores puderam debater e definir as pautas 
sem colocar em risco a saúde.

A Campanha Nacional foi marcada pelo uso das redes 
sociais para pressionar os bancos e a categoria garan-
tiu direitos e avanços na Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) e nos acordos com os bancos públicos. Entre 
eles:

- Reajuste de 1,5% para salários mais abono de R$ 2 
mil em 2020. Para demais verbas, reajuste pela infla-
ção (INPC).

- Para 2021, reposição da inflação + 0,5% de aumento 
real para salários e demais verbas.

Saiba mais.

https://bancariosbh.org.br/bancarias-e-bancarios-aprovam-a-cct-e-os-acordos-especificos-com-os-bancos-publicos/


DIA
DA BANCÁRIA E DO BANCÁRIO
A comemoração do Dia da Bancária e do Bancário, em 
28 de agosto, também teve que ser repensada devido 
à pandemia.

Para marcar a data, o Sindicato realizou uma série de 
publicações nas redes sociais sobre a história de luta 
da categoria e promoveu um sorteio de prêmios entre 
associadas e associados. A transmissão foi pelo Face-
book da entidade. Veja aqui.

S O R T E I O

#OrgulhoDeSerBancári@

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

https://bancariosbh.org.br/sindicato-celebra-dia-da-bancaria-e-do-bancario-com-sorteio-para-associados/


Apesar do compromisso de não demitir durante a pan-
demia, bancos como Itaú, Bradesco, Santander e Mer-
cantil do Brasil promoveram milhares de desligamen-
tos. O Sindicato promoveu mobilizações virtuais e 
também paralisações e atos em BH. A categoria deixa 
claro que está unida contra o descaso e o desrespeito!

Veja aqui o Dia Nacional de Luta de 15 de outubro.

Em 2020, o Sindicato intensificou a luta contra o des-
monte e as ameaças de privatização dos bancos públi-
cos, como a CAIXA e o BB. Com atos virtuais e presen-
ciais, bancárias e bancários defenderam os direitos 
dos trabalhadores e o patrimônio dos brasileiros.

Confira o último ato na CAIXA.

LUTA CONTRA AS DEMISSÕES

DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS

https://bancariosbh.org.br/bancarios-realizam-dia-nacional-de-luta-contra-as-demissoes/
https://bancariosbh.org.br/sindicato-promove-ato-contra-a-reestruturacao-e-o-desmonte-da-caixa/


Acompanhe o Sindicato
Para ficar sempre por dentro das notícias e fortalecer nossa 
mobilização, acompanhe o Sindicato pelo site e também pelas 
redes sociais.

 www.bancariosbh.org.br

@bancariosbh @bancariosbh

facebook.com/bancariosbh

Em 2021, a luta continua!
O Sindicato deseja a todas e todos um 
feliz natal e um próspero ano novo!

https://bancariosbh.org.br/
https://www.facebook.com/bancariosbh
https://www.instagram.com/bancariosbh/
https://twitter.com/bancariosbh

