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 Mesmo com toda a conjuntura política e 
econômica desfavorável para a categoria, mais 
uma vez, em 2022, a união e a mobilização de ban-
cárias e bancários asseguraram todos os direitos 
e novas conquistas. Além de reajuste nos salários, 
aumento maior nos vales e na parcela adicional 
na PLR, foi garantido aumento real para 2023 e 
inclusão de importantes cláusulas na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).
 Venceu a organização das bancárias e dos 
bancários da base de BH e região que, durante 
toda a Campanha Nacional 2022, estiveram mo-
bilizados nas redes sociais e nas ruas para exigir 
respeito dos bancos às reivindicações da catego-
ria. Ficou provado, mais uma vez, que o poder da 
união nos leva mais longe.
 Neste ano, o Sindicato promoveu inúmeros 
atos e participou de muitas negociações com os 
bancos. A entidade também comemorou seus 90 

anos com a grande Festa dos Bancários, lançou 
um projeto para apoiar bancárias vítimas de vio-
lência doméstica e realizou uma ampla campa-
nha de sindicalização. Foi o ano, também, em que 
puderam ser retomados os encontros presenciais 
da categoria.
 É importante destacar, ainda, que 2022 foi 
um ano desafiador para todo o povo brasileiro, 
com a realização de eleições gerais para presiden-
te da República, governadores, senadores, depu-
tados federais e estaduais.
 “No próximo ano, os desafios também se-
rão muitos. Cabe a nós, agora, cobrar que os 
eleitos defendam pautas do interesse dos tra-
balhadores e da categoria bancária, assim como 
promovam as mudanças necessárias para que o 
Brasil seja mais próspero e justo. Desejo a todas e 
todos um feliz ano novo!”, afirmou Ramon Peres, 
presidente do Sindicato.

2022 foi ano de desafios e
vitórias para bancárias e bancários



Festa dos Bancários
 No dia 8 de outubro, bancárias e bancá-
rios comemoraram o seu dia e os 90 anos do 
Sindicato com um grande evento em Belo Hori-
zonte. A Festa dos Bancários 2022 foi realizada 
na APCEF/MG e reuniu milhares de pessoas 
com muita música boa, comida e bebidas libe-
radas. O grande cantor e compositor Diogo 
Nogueira foi a atração principal da noite, que 
contou também com apresentação do DJ Cris e 
de Bruno Silva e Banda.

90 anos

Volta dos encontros
presenciais

 Em 2022, o Sindicato chegou ao impor-
tante marco de 90 anos de história. Desde 27 de 
outubro de 1932, a entidade esteve ao lado da 
categoria bancária e de todos os trabalhadores 
e trabalhadoras do Brasil. São nove décadas de 
muita união e mobilização.

 Após anos difíceis da pandemia, que 
exigiu o distanciamento social, 2022 ficou 
marcado pela retomada das atividades presen-
ciais da categoria. Na preparação para a Cam-
panha Nacional, bancárias e bancários de BH e 
região puderam participar de encontros por 
bancos, da Conferência Estadual e da Confe-
rência Nacional dos Bancários.
 Mesmo que estes eventos também 
tenham ocorrido virtualmente, durante a pan-
demia, a volta 
presencial revigo-
rou a mobilização 
dos trabalhadores 
e estreitou laços 
entre bancárias e 
bancários.

Carnaval Sem Aids

Ouça agora:

 Como em todos os anos, o Sindicato 
promoveu sua campanha do Carnaval Sem 
Aids/IST, em 2022, para levar informação à 
população. Foram distribuídos folderes explica-
tivos sobre a prevenção das infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs), assim como pre-
servativos, que seguem disponíveis na sede da 
entidade durante todo o ano.
 A entidade lançou, também, uma nova 
marchinha chamada “A Vida Vale Mais!” que 
promove o voto consciente.

Campanha Nacional
 A Campanha Nacional 2022 exigiu muita 
mobilização. Após dois meses e meio de duras 
negociações, a categoria conquistou reajuste 
de 8% nos salários, 10% no VA e no VR, 13% na 
parcela adicional da PLR, além de R$ 1.000 a 
mais no VA em parcela única. Para 2023, está 
garantida reposição da inflação mais 0,5% de 
aumento real em salários e demais verbas. 
Houve avanços, também, em cláusulas sobre 
teletrabalho e combate ao assédio sexual.
 Com os reajustes, estima-se a injeção de 
R$ 14,2 bilhões a mais na economia do país até o 
próximo acordo ser fechado.

Campanha de
Sindicalização

 O Sindicato promoveu, entre junho e 
setembro de 2022, uma Campanha de Sindica-
lização. Centenas de novos sócios e sócias 
receberam um Kit do Associado com diversos 
brindes. Já bancárias e bancários sindicaliza-
dos que indicaram colegas receberam car-
tões-presente de R$ 25 nas Lojas Americanas 
para cada indicação efetivada.  No total, foram 
516 novas associações e 413 indicações.

PROJETO BASTA

Sindicato vai às ruas

 Em julho, o Sindicato lançou o projeto 
“Basta! Não Irão Nos Calar!” para oferecer aten-
dimento e acolhimento de mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar. A iniciativa 
prevê assessoria jurídica, desde a orientação 
para a procura dos canais e serviços públicos 
até orientações sobre questões como guarda 
dos filhos.
 Para obter apoio, bancárias podem entrar 

em contato pelo 
Fale Conosco ou 
por telefone com 
o Departamento 
Jurídico:
(31) 3279-7839
e 3279-7845.

 O retorno às atividades presenciais per-
mitiu que fossem intensificados os atos de rua 
do Sindicato em 2022. Com o objetivo de dia-
logar com a categoria e também com a popu-
lação da cidade, foram promovidos atos e 
paralisações que cobraram melhores condi-
ções de trabalho. Nas mobilizações, bancárias 
e bancários denunciaram demissões, fecha-
mento de agências, assédio, entre outras 
questões, e cobraram avanços durante a Cam-
panha Nacional.

BASTA!
BASTA! BASTA!
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BASTA! BASTA!
Lançamento do projeto

Basta! Não irão nos calar
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O Sindicato é seu,
o Sindicato é nosso!
Seja sócia.
Seja sócio.

Seja sócia, seja sócio!

Ficar sócio é fácil e rápido!

Acesse agora:
sindicalizar.bancariosbh.org.br

ou use o qr code abaixo

Você pode preencher a ficha de papel 
ou acessar a Sindicalização Digital. De 
forma ágil, moderna e segura, você 
passará a fazer parte
do Sindicato e terá acesso a todos
os nossos benefícios.

Acesse sindicalizar.bancariosbh.org.br 
ou aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code:

Acesse
vantagens.bancariosbh.org.br
ou escaneie o QR Code abaixo
com a câmera do seu celular

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo
de Vantagens

Mais de 17 mil lojas
disponíveis por todo o Brasil!

Appnosso
Baixe já Já baixou o nosso aplicativo? Mantenha-se 

informado e acesse notícias, convênios, 
Mundo de Vantagens, acordos, conven-
ções, carteirinha virtual e muito mais na 
tela do seu celular!

Baixe o app Bancários BH e Região na App 
Store ou Google Play, ou aponte a câmera 
do seu celular para o QR Code:

A vida se renova na
esperança de um
dia novo.
Carlos Drummond de Andrade

O Sindicato deseja a todas e 
todos um feliz Natal e um ano 
novo cheio de realizações!


