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Reconstrução do país

2022 será o pontapé inicial
para a reconstrução do país
historicamente adquiridos e
garantidos pela CCT é totalmente
dos trabalhadores. Significa que,
com o fim da vigência da CCT, na
data-base em 01 de setembro, os
direitos não estão prorrogados até
o fim das negociações e aprovação
de novo acordo.
E é por esse motivo que o
Comando Nacional dos Bancários,
coletivo de representação dos
trabalhadores da categoria,
anunciou que neste ano o
calendário da Campanha Nacional
2022 seria antecipado e começaria
em abril.

ELEIÇÕES

2022 será um ano repleto
E será necessário fortalecer
de acontecimentos importantes a luta coletiva durante o processo
para toda cidadã e cidadão de organização da Campanha
brasileiro, num ano de reafirmação Nacional dos Bancários 2022.
do processo democrático
A Campanha Nacional é o
representado pelas eleições.
momento de formulação de
Além das negociações reivindicações sobre condições de
permanentes com os bancos, a trabalho, emprego, subsídios
categoria bancária ainda terá pela financeiros. A organização da
frente a campanha salarial que, categoria bancária é unitária
assim como no ano de 2020, deve nacionalmente e envolve todos os
s e r d u r a e v a i e x i g i r m u i t a bancos públicos e privados, o que
mobilização e unidade.
significa que o produto das

negociações, a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) tem
vigência em todo o país e para
trabalhadores de todas as
instituições financeiras.
Neste ano, esse processo
organizativo e representativo é
retomado, já que em 2021 ainda
estava em vigência o acordo
assinado por dois anos em 2020.
Com o fim da chamada
ultratividade, excluída da
legislação na Reforma Trabalhista,
o risco de perder direitos

O u t r o m o m e n t o
importantíssimo serão as eleições
de outubro.
É fundamental que sejam
eleitos parlamentares,
governadores e presidente, que
tenham uma agenda de defesa dos
direitos dos trabalhadores.
E, além da organização dos
sindicatos, federações, do
movimento sindical em geral, os
trabalhadores devem estar unidos,
juntos. Isso será necessário para
se garantir direitos da classe
trabalhadora.
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Nova diretoria

Nova diretoria do Sindicato dos Bancários
da Baixada Fluminense toma posse
A necessidade de eleger
parlamentares que tenham em
pauta a defesa dos trabalhadores
nas eleições deste ano, também foi
falada.

A nova diretoria do
Sindicato dos Bancários da
Baixada Fluminense tomou posse
na última sexta-feira, dia 29 de
abril. O mandato será de quatro
anos.
A cerimônia contou com a
presença do Presidente
Federação dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro dos Estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo
(Fetraf-RJ/ES), Nilton Damião
Esperança, de representantes da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf), do
Presidente da Central Única dos
Trabalhadores do Rio de Janeiro
(CUT-Rio), Sandro Cezar, o
Sandrão, do Presidente do
Sindicato dos Bancários do Rio de
Janeiro, José Ferreira, entre outros
convidados. Representantes de
todos os outros sindicatos que
compõem a base da Fetraf RJ/ES
(Angra dos Reis, Espírito Santo,
Itaperuna, Macaé e Região, Nova
Friburgo e Três Rios), também
estiveram presentes.
Nos discursos de posse, foi
citada a importância da unidade e
do trabalho em conjunto dos
trabalhadores com os dirigentes e

“Teremos anos difíceis pela
frente. A começar por este, de
2022, onde teremos eleições, que
será decisivo para a categoria
bancária, para os trabalhadores e
para o país. Então, é trabalhar
duro, com todo mundo junto, na
luta, para atingirmos nossos
objetivos”, relatou o Coordenador
Geral, José Laércio.

entidades sindicais. Assim como
os desafios que vêm pela frente
com as campanhas salarial e
eleitoral.
“Estou muito animado e
esperançoso com este novo
mandato. O Sindicato tem
apresentado resultados
significativos no auxílio aos
bancários e bancárias. Além disso,
temos uma diretoria competente e
engajada. A luta é contínua, mas
estamos preparados para as
batalhas que surgirem”, disse
Pedro Batista, Coordenador Geral.
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A
q u e s t ã o
d a
representatividade, com mais
mulheres e negros em posições de
destaque, também foi pauta.
“É uma honra, como mulher,
negra, estar na Coordenação
Geral de um Sindicato de luta
como o nosso. Depois de ter
p a s s a d o p e l a Te s o u r a r i a ,
Secretaria Geral e Secretaria de
Formação, tendo o meu trabalho
reconhecido por bancárias e
bancários que entenderam a
importância da representatividade
de ter uma mulher como
coordenadora. É um grande passo
e um exemplo a ser seguido por
sindbaixada
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demais entidades. Seguiremos
juntos na defesa dos nossos
direitos, por cada vez mais
conquistas e qualidade de vida
para todos os bancários da
Baixada Fluminense”, comentou
Renata Soeiro, Coordenadora
Geral.

Confira as datas
das feijoadas dos
bancários e das
bancárias em maio
As feijoadas
do mês de maio
já têm datas
marcadas!
A Sede e a
Sub-Sede do
Sindicato dos
Bancários da
B a i x a d a
Fluminense,
em Duque de Caxias e Nova
Iguaçu, respectivamente, estão
prontas para receber bancárias e
bancários para desfrutarem das
melhores feijoadas da região.
Confira as datas:
20 DE MAIO – NOVA IGUAÇU
(SEXTA-FEIRA)
26 DE MAIO – DUQUE DE CAXIAS
(QUINTA-FEIRA)
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Homologação: Informações necessárias
Para agendamentos de Homologação, escreva para
homologacao@bancariosbaixada.org e informe nome do
bancário, data de demissão, modalidade da demissão,
nome e telefones da agência.
Para o bancário associado, o Sindicato, além da área
trabalhista, também atua na área cível (responsabilidade
civil, contratos, família, previdência, entre outros).
Em caso de dúvida, ligue para o Sindicato! Informe-se!

Fortaleça o Sindicato e a luta por seus direitos: SINDICALIZE-SE!

