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RETROSPECTIVA 2020

Editorial

ANO DE LUTAS EM FAVOR

DOS BANCÁRIOS
CLAUDECIR DE SOUZA
PRESIDENTE DO SINDICATO
DOS BANCÁRIOS

ALÉM DA GRAVE CRISE, DA LUTA DIUTURNA NA DEFESA DA VIDA E SEGURANÇA DA NOSSA
CATEGORIA, AINDA ENFRENTAMOS TENTATIVA DOS BANCOS DE ACABAR COM DIREITOS
A pandemia da Covid-19 fez com
que 2020 entrasse para a história como
o ano de uma das mais graves crises
sanitárias, humanas e econômicas da
história.
Para nós, do Sindicato, a luta foi muito intensa. Diante desse inimigo invisível, desconhecido, sem precedentes,
agimos elegendo como prioridade a
defesa da vida. Sim, priorizamos a vida.
Lutamos, todos os dias, em todos os
momentos, para minimizar os impactos
da pandemia na vida dos bancários. Por
isso, fomos um dos primeiros Sindicatos a agir, com efetividade, cobrando
dos bancos um protocolo de ação emergencial.
FECHAMENTO DE AGÊNCIAS
Diante da inanição patronal, iniciamos uma verdadeira maratona para
garantir a proteção dos bancários.
Primeiro, exigimos o fechamento das
agências, o que aconteceu após muita
pressão junto a prefeitura.
Em seguida, elaboramos um protocolo, enviamos aos bancos, e negociamos
com as instituições financeiras, após a
reabertura das agências, a sua aplicação imediata, como forma de conter a
disseminação da doença.
O passo seguinte foi agir localmente,
tanto no fornecimento de equipamentos
de segurança, como máscaras, álcool
em gel, bem como exigindo a colocação
de protetores de acrílico, principalmente nos caixas. E, a cada caso positivo
de coronavírus, em algumas agências
travávamos uma batalha para garantir
o fechamento da unidade e afastamento

de todos os trabalhadores.
CAMPANHA HISTÓRICA
O ano foi marcado ainda por uma das
mais difíceis campanhas salarias de nossa
história. Enquanto os bancos tentavam
rasgar nosso Acordo Coletivo, construído
em décadas de lutas, foi homérica a batalha para garantir a manutenção de todos
os nossos direitos e ainda um percentual
de correção salarial.
ONDA DE DEMISSÕES
Houve ainda lutas, em todos os meios
e de todas as formas possíveis, contra as
demissões nos bancos, que se aproveitaram da pandemia e, de forma covarde,
promoveram uma verdadeira onda de
desligamentos.
O ano de 2020 ficará marcado, portanto, como o ano dos acontecimentos inesperados, das grandes
lutas, em que não tivemos
um dia sequer de
trégua.
Em tudo, no

entanto, digo que valeu a resistência,
pois conseguimos segurar, na maioria das situações, o ímpeto patronal.
Inclusive, vale ressaltar, conseguimos
até mesmo proteger nossa categoria
dos efeitos das diversas medidas provisórias perversas levadas a cabo pelo
Governo Federal e Congresso.
IMPORTÂNCIA DO SINDICATO
Tudo isso demonstra, mais uma vez,
a importância do nosso Sindicato e de
todas as entidades que representam os
trabalhadores bancários. Isso, além, é
claro, da união, da força, do comprometimento de todos os trabalhadores.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os bancários e bancárias
pelo apoio, pela confiança, a Deus pela
vida, pela força, pela coragem. E que
2021 seja um ano de paz, de
saúde e de prosperidade
para 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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ANO DA PANDEMIA

LUTAMOS PARA
PRESERVAR A VIDA

NÃO TIVEMOS UM DIA DE TRÉGUA, ATUANDO EM DIVERSAS FRENTES
E POR VÁRIOS MEIOS NA LUTA PELA PROTEÇÃO DO BANCÁRIO
O ano de 2020 foi marcado
pela pandemia da Covid-19,
uma das mais graves crises
sanitárias da história, com impacto econômico e social em
todos os negócios e setores da
economia e da sociedade.
Para o Sindicato, o momento foi desafiador. Mais uma
vez, no entanto, agimos como
sempre o fizemos diante de
situações de extrema gravidade. Com muita rapidez, efetividade, elegendo, antes de
qualquer outra coisa, a vida
e a segurança do trabalhador
bancário.
Com isso, fomos um dos primeiros sindicatos a enviar ofí-

cio aos bancos, ainda no início
de março, questionando quais
medidas seriam adotadas para
proteger os trabalhadores.
Diante da inércia dos bancos, não titubeamos, denunciamos no Ministério Público
e cobramos da prefeitura e do
governo estadual o imediato
fechamento das agências até
que houvesse garantia de segurança.
PROTOCOLO
O Sindicato também elaborou um protocolo, negociado
com os bancos, com medidas
a serem seguidas em caso
positivo da doença, como o

imediato afastamento do trabalhador com sintomas, realização de exame, afastamento
dos colaboradores que tiveram contato, desinfecção do
prédio, entre outras.
AÇÕES
Enfrentamos ainda, com coragem, atitudes arbitrárias e
absurdas de alguns gestores,
que se recusavam a fechar
agência para higienização
após caso positivo. Além disso, distribuímos equipamentos de segurança, como máscaras e álcool em gel, exigimos
instalação de protetores de
acrílico, entre outras ações.

HOMENAGEM
O Sindicato presta homenagem
à bancária Karina Castanharo
Baptistotti, vítima da Covid-19.
Funcionária da Caixa, residia
atualmente no Mato Grosso,
porém estava filiada ao nosso
Sindicato. Ela atuou por muitos
anos na agência do Avenida
Center. Nossos sentimentos e
condolências à família.
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CORONAVÍRUS:

LEIA O PROTOCOLO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PORTARIA CONJUNTA 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020,
DETERMINA PROCEDIMENTOS FRENTE A DOENÇA

CONDUTA EM RELAÇÃO A CASOS POSITIVOS DE COVID-19
Casos confirmados:
Afastamento imediato do trabalhador positivado por 14 dias. São considerados casos confirmados aqueles
com resultado de exame laboratorial
confirmado de acordo com orientações do Ministério da Saúde.
Casos suspeitos:
Considera-se caso suspeito o trabalhador que apresente quadro respiratório agudo COM UM ou mais
dos sinais ou sintomas: febre, tosse,
dor de garganta, coriza, falta de ar,
sendo que outros sintomas também
podem estar presentes, como dores
musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia.

Contatantes (quem teve contato):
Considera-se contatante o trabalhador
assintomático que teve contato com caso
confirmado de Covid-19, entre dois dias
antes e 14 dias após o início dos sinais ou
sintomas. Ou da confirmação laboratorial
em uma das situações abaixo:
a) Ter contato durante mais de 15 minutos
a menos de um metro distância.
b) Permanecer a menos de um metro.
c) Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar.

CONDUTA EM CASOS CONFIRMADOS DE
COVID-19
A organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das suas atividades laboriais presenciais pelo período de
14 dias.
Conduta em casos suspeitos de Covid-19
ou contatante de caso confirmado
O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado de Covid-19
deve ser contado a partir do último
dia do contato entre o contatante e o
caso confirmado.
Trabalhadores afastados considerados casos suspeitos poderão retornar
às suas atividades laborais presenciais
antes do período determinado de
afastamento quando:
a) Exame laboratorial descartar
Covid-19.
b)
Estiverem assintomáticos
por mais de 72 horas.
MEDIDAS PARA RETOMADA DAS
ATIVIDADES
Quando houver paralisação das
atividades de determinado setor
decorrente de Covid-19, devem

ser adotados os seguintes procedimentos antes do retorno às atividades:
Assegurar a adoção de medidas
de prevenção: uso de máscara,
disponibilização de álcool em gel,
álcool líquido, sendo que as máscaras devem ser substituídas no
mínimo a cada 3 horas de uso ou
quando estiverem sujas ou úmidas.
Não deve ser exigida testagem
laboratorial para Covid-19 de todos os trabalhadores como condição para retomada da atividade
do setor ou estabelecimento.
ALERTA QUANTO AO EXAME
Alertarmos que os exames para
detectar a Covid-19 devem ser
feitos após 48 horas dos sintomas
como forma de evitar o falso negativo.
CONDIÇÕES DE RISCO PARA COVID-19
São consideradas condições clínicas de risco para o desenvolvimento de complicações da Covid-19:
- Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,
portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada), pneumopatias graves
ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de
asma grave, doença pulmonar
obstrutiva crônica), imunodeprimidos, doentes renais crônicos
em estágio avançado, diabéticos e
gestantes de alto risco.
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CAMPANHA SALARIAL 2020

LUTA PARA PRESERVAR
OS NOSSOS DIREITOS
ACABAR COM DIREITOS HISTÓRICOS DA CATEGORIA BANCÁRIA. ESTE FOI O INTENTO DOS
BANCOS NESTA CAMPANHA SALARIAL. RESISTIMOS E, AO FINAL, VENCEMOS ESTA BATALHA
SINDICATO PARTICIPOU
DAS 17 RODADAS DE
NEGOCIAÇÃO,
REALIZADAS
VIRTUALMENTE
POR CONTA
DA COVID-19

O movimento sindical bancário enfrentou neste ano
uma das campanhas salariais mais difíceis da nossa
história.
Os bancos se aproveitaram da crise econômica/sanitária para tentar cortar direitos históricos, como a 13ª
cesta alimentação, PLR, entre inúmeros outros.
Logo nas primeiras rodadas, os negociadores da Fenaban argumentaram que, diante do contexto de crise, queda nos lucros, concorrência, bancos digitais e
legislação trabalhista mais flexível, era momento de
rever direitos, além de impor zero de reajuste.
Eles trouxeram para a mesa ainda todas as medidas
provisórias do Governo Federal, que rasgavam a CLT
e permitiam suspensão de salários, de jornada e corte
de benefícios durante a pandemia.
17 RODADAS
Foram necessárias 17 rodadas, a maioria adentrando
madrugada, para que os representantes dos trabalhadores na mesa de negociação conseguissem arrancar
uma proposta condizente com os anseios da nossa categoria.
O movimento sindical pressionou, lutou e, ao final,
conseguiu, em 2020, 1,5% para os salários, mais abono
de R$ 2 mil.
Além disso, houve correção das verbas e PLR pelo
INPC.
Para 2021, os bancários terão correção pelo INPC
mais 0,5% de ganho real para salários, PLR e todas as
verbas.
O mais importante, nesta campanha salarial, foi garantir nossos direitos. Esta foi a grande vitória.
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PROTESTOS

CONTRA DEMISSÕES,
SINDICATO VAI PRA LUTA!
BANCOS SEQUER RESPEITARAM A PANDEMIA, DEMITINDO MILHARES DE TRABALHADORES.
LUTA FOI INTENSA COM MOBILIZAÇÕES, PROTESTOS E DENÚNCIAS CONTRA AS ARBITRARIEDADES
Faltou o respeito, a humanidade, a sensibilidade.
Os maiores bancos sequer respeitaram
uma das mais graves crises humanitárias, de saúde, da história recente.
Mesmo lucrando bilhões neste ano de
2020, promoveram uma onda de demissões, colocando pais e mães de família
na rua em plena pandemia da covid-19.
PROTESTO
Diante dessa situação, o Sindicato
atuou para frear a onda de demissões de
todas as formas possíveis.
Foram realizados protestos, no centro
de Maringá, com barraca nas esquinas da
Av. Getúlio Vargas com Santos Dumont.

E, contra o Bradesco, que foi um dos
bancos q u e m a i s p r o m o v e u d e m i s s õ e s
em nossa base, o Sindicato realizou
protesto durante mais de uma semana com faixas em todas as agências.
Além dessa mobilização, o Sindicato agiu de diversas outras formas, efetuando denúncias em órgãos como Procon (menos bancários,
mais filas) e no Ministério Público
do Trabalho.

rídico, no entanto, não havia elementos
para ação coletiva. Por isso, colocou o
departamento jurídico a disposição de
cada bancário desligado para orientação
em ações individuais em busca de pedido de reintegração.
Demitir em plena pandemia foi, sem
dúvida, um ato covarde e desumano levado a cabo pelos bancos neste ano de
2020.

LUTA NACIONAL
Atuou nacionalmente junto a demais
entidades sindicais na tentativa de frear
o ímpeto dos bancos.
O Sindicato buscou ainda recurso ju-

Em 2021, nossa luta pelo emprego e
contra demissões continuará intensa.
O momento é de resistência contra as
arbitrariedades e ganância do sistema financeiro.

RESISTÊNCIA
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PALESTRA DIA 12/11

TRANSPARÊNCIA

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO SINDICATO
PRIMANDO PELA TRANSPARÊNCIA COM SUAS CONTAS, O
SINDICATO, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
PRESTA CONTAS À CATEGORIA BANCÁRIA
O Sindicato disponibiliza a todos os bancários a prestação de contas envolvendo receitas, despesas, investimetnos, relativos ao ano de
2020. Vale lembrar que todas as despesas são submetidas à rigorosa
avaliação do Conselho Fiscal e depois submetidas à categoria bancária, em assembleia.
Todas as contas, detalhadas, também estão à disposição de todos
os bancários, em nossa sede administrativa, para consulta, caso seja
solicitado.
Almir Sanches, Secretários de Finanças

RETROSPECTIVA 2020
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CONVÊNIOS: VANTAGENS
E DESCONTOS DE ATÉ 50%
GARANTIR BENEFÍCIOS DIRETOS À CATEGORIA TAMBÉM FAZ PARTE DA ATUAÇÃO DO
SINDICATO; POR ISSO, FECHAMOS CONVÊNIOS COM MAIS DE 100 EMPRESAS
Além da luta pelos direitos dos bancários, o Sindicato também atua em outras frentes para garantir benefícios à categoria.
E uma delas é por meio de convênios, que garantem aos bancários e seus dependentes, descontos
de mais de 50% em empresas de diversas áreas,
como Educação, Saúde, Estética, Alimentação.
Atualmente são mais de 100 convênios em vigor,
com empresas conceituadas e de excelência em
suas áreas de atuação.
Vale a pena conferir. Afinal, de um corte de cabelo a uma pós-graduação, cinema ou estadia em um
hotel fazenda, por exemplo, é possível economizar
muito dinheiro.
Lembramos inclusive que você pode indicar empresas de sua confiança que tenham interesse em
se conveniar ao Sindicato. Sugestões para o diretor
Charles Neckel: 98821-0704.
CONFIRA TODOS OS CONVÊNIOS ACESSANDO
NOSSO SITE BANCÁRIOS.ORG.BR/CONVÊNIOS

BAIXE A CARTEIRINHA
PARA ACESSAR
TODOS OS CONVÊNIOS
Os convênios firmados pelo
Sindicato atendem alguns
critérios, como benefício
real ao bancário, qualidade
do produto ou serviço, bom
atendimento, entre outros.
O Sindicato também buscou firmar convênios em diversas áreas, especialmente
naquelas em que há mais demandas por produtos e serviços, como academias, alimentação, educação (todos
os níveis), decoração, entretenimento/lazer, estética,
farmácia, hospedagem, imó-

veis, saúde (clínicas médicas,
odontológicas, psicologia etc),
serviços automotivos, vestuário etc.
CARTEIRA VIRTUAL
Para acessar os convênios,
basta baixar o aplicativo “Carteirinha Sindicato dos Bancários Maringá”, em qualquer
uma das lojas de apps, e preencher com seus dados. Na
maioria dos estabelecimentos é
necessário apresentar a carteirinha digital.
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CAMPANHAS: SINDICATO TEM
COMO FOCO A SAÚDE PREVENTIVA
ENTRE AS CAMPANHAS ESTÁ A DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA PELO SINDICATO
Atuar em favor da saúde preventiva do
trabalhador bancário é uma das bandeiras do Sindicato
Neste ano de 2020, foram realizadas diversas campanhas de saúde preventiva
em favor da categoria bancária.
Ainda no mês de março, aconteceu a
campanha de vacinação. Os bancários foram imunizados, na sede campestre, durante uma semana, com toda a segurança
por conta da covid-19. Quase mil doses
foram aplicadas.
SAÚDE PREVENTIVA
O Sindicato aderiu ainda a diversas outras campanhas, visando a conscientização e prevenção, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Tudo
isso, com a finalidade de promover a saúde preventiva da nossa categoria.
Outra atuação do Sindicato é em relação ao acompanhamento das condições
de trabalho nas agências e nas discussões
temáticas com os bancos.

VACINAÇÃO CONTRA
A GRIPE FOI REALIZADA
NA SEDE CAMPESTRE
DURANTE UMA SEMANA

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
SINDICATO DESTACOU A IMPORTÂNCIA DA LUTA PELA IGUALDADE DE GÊNERO
No Dia Internacional da Mulher, o Sindicato prestou homenagem a todas as bancárias, destacando a importância da data,
como marco na luta das mulheres por direitos e oportunidades iguais.
IGUALDADE DE DIREITOS
Vale destacar que a luta em favor da
igualdade de direitos e oportunidade é
uma pauta permanente do Sindicato, sempre presente à mesa de negociação com os
bancos. Ao longo de nossas campanhas salariais, já aconteceram diversos avanços,
como ampliação da licença-maternidade,
ascensão na carreira, entre outros, porém a
luta continua, uma vez que ainda há muito
por conquistar.

BANCÁRIAS RECEBERAM BRINDE POR CONTA DA
IMPORTANTE DATA
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NADA DISSO VEIO DE GRAÇA.
É FRUTO DA LUTA, DA GARRA, DA FORÇA DO
MOVIMENTO SINDICAL
1994: bancários conquistam
vale-alimentação.
2018: manutenção de todos
os direitos.

2009: Bancárias conquistam
licença-maternidade de 180 dias.

2016: assinatura de acordo
por dois anos, com ganho
real. Conquistada ampliação
da licença-paternidade.

2007: bancários conquistam
13ª cesta-alimentação e PLR maior.

2014: Aumento real pelo 11º
ano consecutivo, acumulando
20,7% acima da inflação.
2013: bancários conquistam
abono assiduidade e Vale-Cultura.
2012: cláusula garantindo os
salários dos bancários afastados que aguardam perícia
médica.
2011: bancários conquistaram valorização da PLR
e
fim do ranking individual de
produtividade. Proibição do
transporte de numerários pelos bancários.
2010: conquista de instrumento de combate ao assédio
moral.

2006: Caixa e BB passam a fazer
parte da CCT; debate sobre assédio moral.
2005: após greve vitoriosa, BB assina pela primeira vez a CCT da
categoria.
2003: bancários fazem primeira
Campanha Salarial Unificada.
2000:
bancários
conquistam
Igualdade de Oportunidades na
CCT.
1998: implementação do
programa de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de LER/
DORT.
1997: bancários conquistam verba
de requalificação.
1995: bancários conquistam
direito à PLR.

1992: assinatura da 1ª CCT, válida para todo o país. Ampliação do
auxílio creche/babá.
1991: bancários conquistam unificação dos pisos salariais.
1989: conquista do vale-refeição.
1988: auxílio para filhos excepcionais ou portadores de deficiência.
1986: Conquista de adicional noturno e auxílio-creche por 60 meses.
1982: auxilio transporte e auxílio
alimentação.
1962: luta conquista sábado livre.
1961: Greve da Dignidade conquista 13º salário. Conquista da
gratificação de caixa.
1934: 1ª greve nacional, que conquista aposentadoria aos 30 anos
de serviço e estabilidade após dois
anos de serviço (público e privado).
1933: bancários conquistam jornada de 6 horas diárias.

DIVULGAÇÃO BANCÁRIA I DEZEMBRO 2020

11

RETROSPECTIVA 2020

ACT: FINANCIÁRIOS
PRESERVAM DIREITOS
A EXEMPLO DOS BANCOS, FINANCEIRAS QUERIAM CORTAR DIVERSOS DIREITOS
As negociações desse ano para os financiários também foram difíceis. A
primeira rodada aconteceu ainda em
junho. No entanto, somente em setembro foram retomadas.
Da mesma forma que os bancos, os
representantes das financeiras buscaram impor retrocessos aos trabalhadores. Graças a pressão, negociação, e
atuação dos representantes dos trabalhadores, ao final a categoria
saiu vitoriosa.
Conquistou em 2020 1,13% de
reajuste nos salários e nos salários de ingresso, com abono
de R$ 1.000,00. Todos os benefícios tiveram reajuste integral
do INPC. Para 2021, reajuste

nos salários, inclusive os de ingresso, pelo INPC integral do período,
acumulado no período de 1º de junho de 2020 a 31 de maio de 2021.
Quanto a Participação dos Lucros
e Resultados (PLR), foi mantida, na
íntegra, as regras já estabelecidas
no acordo anterior, aplicando sobre os valores fixos e teto o valor
integral do INPC para 2020. Para
2021, será criado um grupo de
trabalho para discutir eventuais alterações no modelo atual de PLR.

INOVAÇÃO

ADITIVOS

SINDICATO INOVOU
PARA MELHOR ATENDER

DIREITOS GARANTIDOS NOS
ACORDOS DE HOME OFFICE

SINDICATO ADOTOU NOVAS TECNOLOGIAS,

APÓS MUITA NEGOCIAÇÃO, BANCOS COMEÇAM A

INOVANDO EM ATUAÇÃO EM FAVOR DA CATEGORIA

ASSINAR ACORDOS DE TELETRABALHO

Para melhor atender aos bancários, o Sindicato
acelerou diversos processos, adotando novas tecnologias e meios para continuar prestando, da melhor
forma possível, seus serviços a nossa categoria.
Um exemplo foi a realização de assembleias virtuais, que permitiram a consulta e validação pelos
bancários sobre diversos temas, como acordo coletivo negociado com os bancos, aditivos, entre outros.
Tudo isso tornou muito mais abrangente a participação dos bancários. Em relação ao acordo coletivo
deste ano, por exemplo, mais de 90% dos bancários
da nossa base validaram o acordo.
Por meio das novas plataformas, foi possível ainda
ao Sindicato participar de todas as rodadas de negociação com os bancos por conta da campanha salarial e se reunir praticamente semanalmente com os
bancos para discutir medidas em relação a covid-19.

Neste ano, o Sindicato negociou e assinou diversos aditivos com os bancos, com a finalidade de resguardar os direitos dos trabalhadores neste período
de pandemia.
Um dos pontos de discussão foi em relação ao
home office. O Sindicato lutou para garantir com
que todos os direitos e condições de trabalho fossem
atendidos.
Foram assinados aditivos para resguardar o trabalhador durante a pandemia e também do home office no pós-pandemia. Entre os bancos que assinaram
o acordo do teletrabalho estão o Bradesco e o Itaú.
Ao contrário de outras categorias, os bancários tiveram praticamente todos os direitos negociados em
acordo coletivo mantidos, mesmo diante de uma das
mais graves crises da nossa história.
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