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CAMPANHA SALARIAL 2020

NOSSO MAIOR
TRUNFO

UNIÃO

FOI DADO INÍCIO À CAMPANHA SALARIAL 2020. NEGOCIAÇÕES SERÃO DIFÍCEIS, MAS CATEGORIA ESTÁ UNIDA

TODOS NO
COMBATE À
DENGUE

DESMONTE DOS BANCOS PÚBLICOS

BANCOS MIRAM SOMENTE O LUCRO
EM PREJUÍZO AOS TRABALHADORES

Divulgação

SINDICATO ATUA CONTRA
REESTRUTURAÇÕES
OPINIÃO Presidente Claudecir chama a atenção para Campanha
Salarial: negociações serão mais difíceis e exigirão mais de todos!

SINDICATO ADERE A
MOBILIZAÇÃO CONTRA A DOENÇA
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Editorial
CLAUDECIR DE SOUZA
PRESIDENTE DO SINDICATO
DOS BANCÁRIOS

CAMPANHA SALARIAL 2020
CONJUNTURA EXIGIRÁ
MAIS UNIÃO DA CATEGORIA

Caros bancários e bancários,
Lançamos, com bastante antecedência,
o calendário da nossa campanha salarial
2020, devido a conjuntura atual. A intenção
é dispensar mais tempo para as negociações
com os bancos.
De início, queremos ouvir você, suas
expectativas, suas reivindicações e sua
percepção a respeito do que teremos
pela frente. Para isso, disponibilizamos
uma pesquisa online, onde você poderá
se manifestar, emitir a sua opinião. Este
levantamento servirá como parâmetro
para as ações do Sindicato neste ano, e
muitas das sugestões podem ser levadas
à mesa de negociação. A consulta pode
ser acessada em nosso site.
REUNIÕES NA BASE
Paralelamente a este levantamento,
estamos agendando nossas reuniões
regionais, durante o mês o março, onde
você terá a oportunidade de conversar
conosco, entender o contexto desta campanha, a conjuntura e expor seu ponto de
vista e suas reivindicações.
O passo seguinte será a realização dos encontros dos sindicatos da região sul, nos dias
25 e 26 de março, culminando com encontro
nacional, agendado para 6, 7 e 8 de maio.
As negociações com os bancos terão início
após a entrega da nossa pauta, o que deve
acontecer ainda em maio.
CONJUNTURA EXIGIRÁ MAIS UNIÃO
Como já citamos, teremos nossa negociação
em uma nova conjuntura sociopolítico-eco-

nômica. Por isso, antecipamos nosso calendário.
Assim, teremos mais tempo para a negociação
com os bancos, que deve se estender por alguns
meses.
Analisando outros setores da economia e toda
a conjuntura bancária, podemos adiantar que
esta será uma das campanhas mais difíceis,
com os bancos buscando eliminar direitos até
então presentes em nossa Convenção Coletiva
de Trabalho.
SUA PARTICIPARÁ SERÁ ESSENCIAL
Isso exigirá, portanto, maior participação de
toda a categoria, seja nas discussões, sugestões,
acompanhamento e, caso seja preciso, na mobilização para assegurar nossos direitos. Teremos
que demonstrar muita força e união.
De uma coisa a categoria pode ficar tranquila.
O movimento sindical bancário nacional já está
trabalhando e muito, com muita competência,
muito empenho e muita garra, para garantir
nossos direitos.
Contamos com todos os bancários novamente
nesta campanha salarial, cujo sucesso dependerá
de todos nós.

DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: Claudecir de Oliveira Souza; vice: Carlos Roberto Rodrigues;
secretário de Finanças: Almir Sanches; secretário geral: Israel Lobo Coêlho; secretário de Relações
Sindicais e Sociais: Veridiany de Vicente Pinotti; secretário de Imprensa e Divulgação: Luiz Carlos
Pereira; secretário de Formação: Ademir Ferrari; secretário de Saúde e Condições de Trabalho: José
Carlos Leopoldino; secretário de Assuntos Jurídicos: Odilon Carlos de Oliveira; secretário de Cultura
e Esporte: Carlos Antônio da Silva; secretário de Administração: Aldi Cezar Mertz; secretário de Assuntos Socioeconômicos: Charles Neckel
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DADA A LARGADA, AGORA

SÓ DEPENDE DE NÓS
NEGOCIAÇÃO SERÁ MAIS DIFÍCIL NESTE ANO,
MAS A NOSSO FAVOR TEMOS A UNIÃO, A GARRA
E A DETERMINAÇÃO. VAMOS PRA CIMA!
Foi dada a largada, neste
mês, com muita antecedência, à nossa campanha salarial
2020. A antecipação tem por
objetivo dispensar mais tempo
à negociação com os bancos.
Teremos mais de seis meses
para isso. A primeira reunião
com a Fenaban aconteceu no
dia 19/02, como preparativo
para as negociações.
QUEREMOS OUVIR VOCÊ!
Aqui na nossa base, o pontapé inicial foi dado com a
disponibilização, em nosso
site, de uma pesquisa online.
Os bancários podem dar a sua
contribuição respondendo ao
questionário, divulgado também em nossas redes sociais.
Ou, ainda, podem enviar suas
dúvidas e sugestões para o e-mail: campanhasalarial2020@
bancarios.org.br.
Além disso, teremos nossos
encontros regionais, que devem ocorrer durante o mês
de março, onde cada bancário
terá a oportunidade de discutir, entender o contexto desta
campanha e dar a sua opinião
a respeito, apontar as suas demandas, que podem se transformar em pontos da pauta.
O nosso calendário segue
com os encontros dos bancários da região sul, agendados

DESAFIOS SÃO GRANDES, MAS TEMOS MUITO A
NOSSO FAVOR

para os dias 25 e 26/03, culminando com o encontro nacional,
de 6 a 8 de maio, para formatação da pauta de reivindicações.
CONJUNTURA ADVERSA
Não é novidade para nenhum
bancário que a conjuntura está
mais difícil neste ano. Seja politicamente, com os bancos ditando regras no Governo e no
Congresso, com leis totalmente
favoráveis a eles, seja no cenário econômico, com o país ainda patinando.
Especificamente no meio bancário, temos algumas situações
também adversas, como demissões em alta, devido aos processos de reestruturação e ainda a concorrência acirrada das
fintechs e a rápida implementação tecnológica nos bancos.
DESAFIO SERÁ MAIOR
“O que queremos deixar claro
é que o cenário é bastante desafiador. No entanto, o movimento sindical nacional está unido,
buscando se fortalecer junto às
suas bases, para ir à luta, como
sempre fomos, com muita garra, empenho, muita competência, na luta pela manutenção
de nossos direitos previstos em
nossa CCT e avanços nos índices econômicos”, aponta o presidente Claudecir de Souza.

DESAFIOS

A NOSSO FAVOR

Banqueiros ampliaram
força no Congresso e no
Governo

Categoria possui sindicatos fortes, representativos e unidos

Leis trabalhistas são
favoráveis aos patrões

Campanha nacional
unificada

Desemprego em alta

Mão de obra bancária
altamente qualificada

Bancos enfrentam
maior concorrência de
fintechs
Bancos estão se tornando mais digitais

Histórico de conquistas
Com concorrência mais
acirrada, bancos temem
greve

O QU E QU ER EMOS ?

çã o
acordo, co m m an ut en
Re nova çã o de noss o
de direit os;
Ga ra nt ia de em prego;
lá rios;
Au mento re al nos sa
Ga ra nt ia da PL R;

e pres sã o nos ba ncos
Fim do assé dio mor al
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NOSSO SINDICATO

QUER ECONOMIZAR?
APROVEITE CONVÊNIOS COM
ATÉ 50% DE DESCONTO
PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS, BASTA BAIXAR
A CARTEIRINHA ONLINE. É SIMPLES!
Todo bancário sabe da importância de cuidar bem do
seu dinheiro. E para multiplicar os ganhos, fazer sobrar no
final do mês, é preciso também saber gastar bem, aproveitar oportunidades de compra, descontos.
Pensando nisso, o Sindicato
vem trabalhando com muito
empenho na busca por convênios, que garantam, efetivamente, descontos significativos para a categoria e seus
dependentes.
Imagine tirar férias com a
família na praia, ficar em
uma pousada com excelente estrutura e ainda
pagar bem menos por
isso? Pois é o que
garante convênio
com a FECEP, em
Guaratuba. Preço
mais em conta e
ainda 20% de desconto.

Outra opção de lazer mais
próxima a Maringá é o Águas
de Jurema/Thermas de Jurema,
um dos maiores resorts da região sul. Lá, o bancário tem até
15% de desconto.
Entre as mais de 50 empresas
conveniadas há ainda as faculdades, cujos descontos podem
passar de 50% no pagamento das mensalidades, colégios
para os filhos, cursos profissionalizantes, de curta duração
e de idiomas, CPA 10 e CPA 20,
entre outros.

FESTIVAL DE PRÊMIOS PARA O BANCÁRIO
Neste final de ano, dezenas de bancários foram contemplados por diversos sorteios realizados pelo Sindicato. Entre os prêmios, cestas de Natal, passaporte para
parque aquático, resort, entre outros, patrocionados por
empresas conveniadas. Em breve, teremos mais. Para
participar, basta baixar a carteirinha online do Sindicato. E estar sindicalizado, é claro.
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BENEFÍCIOS
EDUCAÇÃO
• UNICESUMAR - Descontos de 10% a
50% - 3027-6360 - Drausio
• FEITEP - Descontos de até 25% na
mensalidade graduação e pós 3029-4500 - Fabricia
• UNINGÁ - Descontos de 30% a 50%,
exceto Medicina - 3033-5009 - Eliane

Mais uma ação do Sindicato em favor dos bancários SINDICALIZADOS
matrícula e transporte gratuito até 14 anos

CIRURGIA/ESTÉTICA
•DANILO BRAVO - DERMATOLOGIA - ESTÉTICA - 15% nos procedimentos. Consulta
isenta caso realize o procedimento estético
- 99743-8206

ODONTOLOGIA

10% de desconto
99911.41415 -GUSTAVO

VISTORIA AUTOMOTIVA
• AUTOLIST VISTORIAS
20% de descontos
3032-9728

FARMÁCIA

• PUC Maringá - 10% mensalidade
-3025-8710 - Ricardo Dantas

• DAY CLINIC - Serviços ondotógicos e médicos. Procedimentos odontológicos 15% a 35%.
Consulta médicos 30%. 3031-5598

• FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DERMATOLÓGICA
5% a 20% de desconto 3224-7166

• TRECSON – FGV - Desconto 8% a
10% - 3029-1162 – Joyce

• ODONTOCLINIC -15% de desconto
3030-3600

• UNIFAMMA - 10% a 40% de pontualidade - 99994-5340 - Danielle/grad.

• DRA. ROSILEIDE ALVES DE OLIVEIRA
Descontos - 3227-5947

• REDE FARMÁCIA SÃO PAULO
Desconto de 15% a 40%. Em todas as
unidades.

• UNIFCV - Descontos de até 40% 99147-6851

• ORTO INGÁ – ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA -Desconto de 15% a 25%-3031-4133.

• COLÉGIO AXIA - 1º 2º 3º - série ensino médio: 50% - 30284416

• ANDRESSA SONE SILVA - Odontologia Estética
Descontos a partir de 15% - 99808-0128

• COLÉGIO VILA MILITAR - Fundamental e médio: 20% sobre tabela.
COLÉGIO REGINA MUNDI - 15% de
desconto - 3033-1742.

• LL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
30% de desconto - 999079764

SAÚDE

• ESCOLA PEQUENO APRENDIZ Berçário/infantil/fundamental
Desconto de 18% a 22% - 3268-1014

• ZS Oftalmologia - 40% nas consultas e
20% em exames e procedimentos
3265-1735

• UNINTER - Desconto somente EaD Ensino Médio/graduação - 3255-4543

• CLIP/ Clínica - Consultas 5% a 8% de
desconto -3305-9252 - recepção

• JF CURSOS – CPA 10 E CPA 20
Desconto de até 20% na
mensalidade - 3023-4900 - Mary

• SEUMED - Descontos de 10% - 3020-1010

• ETNA - Instituto Educacional
10% a 40% na pós-graduação presencial e curso rápido -99104-4445-Luiza

• CLÍNICA AMORSAÚDE
Descontos de 5% a 10%- 3122-1000
• COI - CENTRO ORTOPÉDICO INGÁ
Desconto 10% - 3265-1444

• FACULDADES MARINGÁ
Descontos de 35% a 45% -3027-1200

• MELLO CLÍNICA FONOAUDIOLOGIA
Consulta R$ 60,00 -997138656 - Camila

• COLÉGIO PARANÁ
Descontos de 10% a 30% -3027-1200

• PAM - Rede Cross
Consulta R$ 90,00 especialistas
3218-1541 – Meire

• FACULDADES EFICAZ
Descontos de 15% + 10%
pontualidade - 97716-9383
• FACULDADE IEFAP - Até 40% na
mens. dos cursos EAD Laureate
• CURSOS ACIM - 50% para todos os
cursos - 3025-9631 - Poliana
• INSTITUTO ÀQUILA
Desconto de 15% em cursos, palestras,
treinamentos para bancários e dependentes. 10% em pós-graduação.

IDIOMAS

• JALINE OLIVEIRA - FONOAUDIÓLOGA 20% de desconto na primeira avaliação e
40% nas sessões-99705-3743. Atendimento
em domicílio.
• VITALITE - CENTRO INTEGRADO TERAPÊUTICO Desconto de 50%
Erica - 3025-1636

• ERICA CRISTINA BRANCALHÃO
Consultas 50% por sessão. 99820.9626.
• RAFAEL MARTINS GARCIA
50% de des c onto para pagame n to
antecipado de 10 sessões -99928-0211
• DIONE NUNES
40% de desconto nas primeiras
10 sessões

COACHING
• AUTEM DESENVOLVIMENTO HUMANO - 10% + 1 seção sem custo
3024-2542 - Ana Carolina

BELEZA
• DEPIL BELLA - 10% de desconto
3227-5485
• HELLEN HAIR - 10% de desconto
3222-1062
• NUTRICLINICA - SPA URBANO
15% de desconto - 3266-2607
• BEM ESTAR - 20% de desconto
99832-1779
• BARBEARIA - BRISCE - 10 a 20% de
desconto - 3031-7453
• MAYSLU - 20% de desconto
3227-7087
• BARBEARIA - Homens Com. Estilo e
Bem Estar - 20% - 3023-5038
• DAIANE PILEGI - 15% a 30% 99818-9414.

• LABORATÓRIO SÃO CAMILO
Desconto 7% base valores partic.
3218-4300

• SALÃO SINDICATO BANCÁRIOS
Preços diferenciados para categoriaReservas: 3226-0106.

• CLÍNICA DE IMUNIZAÇÕES
CASA DA VACINA - 3262-1425

• CULTURA INGLESA
15% + isenção matrícula-3031-3137

•STAR BEM - Enfermeira Karen Barros
Meireles - Valor da consulta R$ 60,00
3305-7101

• ESCOLA FISK - 30% desc. mensalidade - 3227-3502 - Rodrigo

PSICOLOGIA

• CLÍNICA DE OLHOS ARAKI
34% A 52% em consultas e mapeamento de
retina. 10% em cirurgias

• WIZARD - 30% desc. mensalidade
98456-7791

• WISE-UP - 10% +20% pontualidade
99895-0283 - Edilson
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• RESIDENCIAL GERIÁTRICO Maanaim
3028-1203

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ALIMENTAÇÃO
• RESTAURANTE SHIBUYA’S
10% de desconto - 991390876 -Dante
• RESTAURANTE CALÇADÃO
10% de desconto -3227-6232
• RESTAURANTE EMPORIO MINEIRO
Desconto de 10% - Em frente Alphaville

• MINDS -Inst. Maringaense de Idiomas
- 20% a 50% - 2101-7850

• PECINHA RODAS
Desconto de 10% para bancários

• RESTAURANTE CONTTEINER CAFÉ
GRILL - Desconto de 10% - Sarandi

• KNN - 30% de desconto + isenção na

• TRATO CUIDADOS AUTOMOTIVOS

• PAMONHARIA DO CÉZAR
12% em todas as lojas

ACADEMIA
• ACADEMIA 360ª - bancário 100% taxa
de matrícula e dep. 50% na matricula 3026-7656

• ACADEMIA ESTAÇÃO – Musculação/
funcional 50% e 15% nas demais modalidades -3026-7607
• INGÁ-POOL ESC. DE NATAÇÃO
4% a 30% de desconto - 3224-7100
• MG ACQUATIC FITNESS - Confira descontos -3040-2020

DECORAÇÃO
• ESSENCIAL ESTOFADOS - 20% à vista
e 10% a prazo - (44) 3029-3756

ENTRETENIMENTO
• ODY PARK AQUÁTICO RESORT HOTEL
- 10% nos passaportes e hospedagem
-Lydia -30292727
• MOVIESYSTEM CINEMAS - Desc. 50%99984.0198 - Maringá Park

• JUREMA ÁGUAS QUENTES/TERMAS
DE JUREMA - 15% nas diárias durante
a semana e 10% aos finais de semana.

• POUSADA FECEP - Guaratuba - 20% de
desconto. (41) 99232-0270.

DESPACHANTE
• MICHEL DESPACHANTE - 15% serviços
documentação -Michel 3266-2381

SEGURADORA
• BRICIO
15% de desconto - 3026-1110 -Vagner

PET
HOTEL ANIMAL
• PETSKILL - ESCOLA DE ADESTRAMENTO - 10% - 3030-1300

HOTEL
• SAN JUAN EXECUTIVE - NOVO HOTEL
E REST. MARCASSSA
12% em todas as unidades

TURISMO
• BASILE TURISMO
Desconto de 2% a 3%

PESCA
• PESCA & MANIA
Descontos de 10% para bancários e dependentes. (44) 3226-0101

MODA
• VIA ROMANOS MODA MASCULINA - 20%

de desconto e parcelamento em 10X sem
juros - 3031-2225.

• A OLIVEIRA EXCLUSIVA – Moda Praia
Desconto de 20% - 99933-7155

LAVANDERIA
• LAVINGÁ LAVANDERIAS - desconto de 25%
ternos, blazers - 3305-8555.

IMPRESSÃO
• M&S PRINT - Cartuchos, toners e
produtos para impressão - Desconto de
10% a 30%
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SINDICATO CIDADÃO

COMBATE À DENGUE

R$ 49,90

SINDICATO CONVOCA
BANCÁRIOS A SE ENGAJAREM
NO COMBATE À DOENÇA
Diante da preocupação com
o aumento do número de casos de dengue em Maringá, o
Sindicato aderiu ao movimento da sociedade civil no combate à epidemia.
Além de chamar a atenção da
categoria e da sociedade, por
meio da divulgação de formas
de combate à proliferação do
mosquito transmissor, o Aedes Aegypt, o Sindicato integra o Comitê Municipal de
Enfrentamento à Dengue.
“Houve um aumento vertiginoso no número de casos,
inclusive mortes já ocorreram.
Por isso, estamos conclamando a categoria a aderir a esta
mobilização, cada um fazendo
a sua parte, verificando possíveis focos no seu quintal, em
sua rua”, aponta o presidente

Claudecir de Souza.
O comitê, ao qual o Sindicato faz parte, é responsável
pela elaboração das estratégias de enfrentamento à
epidemia. “O tempo quente, as chuvas e a presença
de lixo em terrenos baldios
são os principais fatores
que levam ao aumento de
ocorrências”, acrescenta o
presidente do Sindicato.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal
de Saúde e vice-presidente
do Sindicato, Carlos Rodrigues, março, que é o mês
de chuva mais intensa, caso
não haja uma verdadeira
mobilização de todos contra a dengue, poderemos ter
um número ainda mais elevado de casos da doença.

DIVULGAÇÃO BANCÁRIA

I FEVEREIRO 2020

REESTRUTURAÇÃO
MEDIDAS PODEM TRAZER
PREJUÍZO AOS BANCÁRIOS DO BB
MOVIMENTO SINDICAL BANCÁRIO NACIONAL ESTÁ
MOBILIZADO, PRESSIONANDO O BANCO CONTRA AS
MEDIDAS CONSIDERADAS ARBITRÁRIAS
O Banco do Brasil anunciou, no início de fevereiro, várias medidas que irão
alterar a forma de remuneração de seus funcionários.
Com o novo PDG - Programa de Desempenho Gratificado, O banco alega que potencializará os ganhos dos
trabalhadores, com foco no
reconhecimento a partir de
seus desempenhos. A realidade, no entanto, é bem
diferente.
GRATIFICAÇÃO
Atualmente, é muito pe-

queno o número de funcionários que não tem gratificação
de função. Com a mudança, a
redução da remuneração fixa
vai atingir a grande maioria
dos trabalhadores.
PLR
Além de reduzir o valor de
referência (VR) da gratificação
que o funcionário recebe mensalmente, o banco também
r e duz o va l or da PLR p aga
aos funcionários, uma vez
que esta leva em conta o VR.
Assim, além de terem perda
de remuneração mês a mês,

o s t r a b a l h a d o r es perderão
também na PLR.
ALTERAÇÃO NA CARREIRA
As mudanças só valem
para quem assumir funções a partir de agora.
E esta alteração atual prevê extinção de
cargos e criação de
outros, o que não garante que não haverá
prejuízo aos trabalhad o r e s . Va l e l e m b r a r
que estas mudan ças
impactam na carreira.
MERCADO
O banco esconde
que seu desempenho
é melhor do que o dos
bancos privados, como
mostram os índices de

eficiência do Banco Central. O mesmo acontece
no aspecto tecnológico.
Furado o discurso, portanto, de que o banco
precisa se adequar ao
mercado.
MOBILIZAÇÃO
Diante da intransigência do banco,
o movimento sindical nacional está
mobilizado, pressionando junto ao Governo Federal, parlamentares e com a direção da
instituição, em protesto
contra estas medidas
consideradas arbitrárias,
pois não houve negociação com os representantes dos trabalhadores.

NA LUTA CONTRA REESTRUTURAÇÃO
DIREÇÃO DA CAIXA SE RECUSA A NEGOCIAR COM REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E
TENTA IMPOR OS TERMOS DA REESTRUTURAÇÃO COM PROPOSTA AMEAÇADORA
O movimento sindical bancário está organizado e mobilizado contra as ameaças
da reestruturação proposta
pela direção da Caixa Econômica Federal. Inclusive o dia
13 de fevereiro foi marcado
por lutas em todo o país.
O processo de reestruturação ameaça carreiras por
meio de descomissionamentos sumários e de transferência arbitrária de empregados, sem oferecer garantias
para os bancários, inclusive
aos que estão de licença-maternidade e saúde. Além
disso, ataca a função pública e social do banco, bem
como o enfraquece perante
a concorrência dos bancos
privados.

NEGOCIAÇÃO
Após quase 12 horas
de reunião com a Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa
(CEE/Caixa), no dia 12
de fevereiro, a direção
do banco não respondeu
aos questionamentos dos
empregados e não aceitou
interromper a reestruturação,
que só foi barrada por conta
de uma liminar obtida judicialmente.
Além disso, a direção do
banco se limitou a apresentar
uma ameaça velada em forma
de proposta.
A reestruturação também
está sendo promovida a

toque de caixa. A direção do banco havia determinado apenas três
dias de prazo
para os bancários manifestarem interesse
de concorrer a
outras funções,
o que impediria
aqueles que estão
em licença-maternidade, licença-saúde
ou de férias de se
informarem e decidirem sobre o futuro
de suas carreiras e de
suas vidas.
Diante daquilo que a
direção da Caixa apresentou, os representan-

tes dos empregados apresentaram uma contraproposta
construída com a participação dos trabalhadores.
Essa contraproposta prevê
a flexibilização de cursos,
como CPA 10 e 20, para que
os empregados possam se
adequar a fim de manter a
função, além da garantia
de que os empregados não
mudem de município, mantenha as funções e lotações
dos empregados em férias,
licença-maternidade, doença e acidente de trabalho, e
o acompanhamento médico,
principalmente psicológico
e psiquiátrico, aos empregados reestruturados.
Entretanto, a direção do
banco não aceitou negociar
e encerrou a reunião.
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