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RETROSPECTIVA 2021

NINGUÉM PÕE A MÃO
EM NOSSOS DIREITOS
VEJA O QUE QUERIAM FAZER COM NOSSAS
CLAUDECIR DE
OLIVEIRA SOUZA

PRESIDENTE DO SINDICATO
DOS BANCÁRIOS

Não houve trégua um
dia sequer. 2021 foi o segundo ano da pandemia
da Covid-19 e um dos
mais desafiadores para a
classe trabalhadora e para
o movimento sindical.
E para o nosso Sindicato
não foi diferente, conforme você pode conferir
nas próximas páginas em
que trouxemos uma retrospectiva dos principais
acontecimentos e ações.
Pa r a c o m e ç a r , o s p a trões, articulados com o
Governo Federal e Congresso, tentaram se aproveitar da fragilidade da
situação dos trabalhadores, gravemente impactados pelo desemprego e
temor pelo futuro, para
impor retrocessos, rasgando o que ainda restava
da CLT.
Em contraponto a isso,
ao longo desse ano mantivemos uma verdadeira vigília em Brasília. A
cada dia uma surpresa.
Ora era uma proposta do
Executivo, ora do próprio
Legislativo, atendendo
aos interessses do setor
empresarial.
Tentaram retirar direitos consagrados, como
va l e a l i m e n t a ç ã o , j o r nada de seis horas para
bancários, descanso aos
sábados, dentre inúmeros
outros.
Sem contar ainda outras

propostas de flexibilização da
CLT, que só beneficiriam as
empresas e permitiriam demissões sumárias, com o mínimo
de direitos
A cada absurdo, a cada apunhalada pelas costas dos trabalhadores, nosso Sindicato lá
estava: trabalhando nos bastidores, negociando, pressionando, buscando apoios para barrar
essas propostas. Na maioria das
vezes tivemos sucesso.
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DEFESA DO BB

Va l e d esta ca r a i n d a a g ra n d e
mobilização que nosso Sindicato
realizou, com vários protestos
em frente às agências do Banco do Brasil, bem como uma
luta de bastidores travada em busca de apoios
contra o fechamento de
unidades e implementação de PDV. Ao final, nosso trabalho ressoou em
Brasília e o processo de
reestruturaçã o foi revisto.

CONQUISTAS
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LUTAMOS POR VACINA

E, ao longo do ano, começando
ainda em janeiro, iniciamos uma
verdadeira maratona por vacina.
Fomos a Brasília, pressionamo s o
Congresso, oficiamos e nos reunimos com o pessoal do Ministério
da Saúde.
Realizamos uma peregrinaçã o
por todas as Câmaras da nossa
base, a começar por Maringá,
com ofícios e reuniões presenciais,
além do contato telefônico.
Reunimo-nos por diversas vezes
com o vice-prefeito, com a Secretaria de Saúde e enviamos inúmeros pedidos e ofícios ao prefeito.
Frisamos que a vacina para os
bancários era muito mais que
o atendimento a um grupo que
merecia prioridade. Ajudaria a
conter a disseminação naqueles
ambientes fechados.
Obtivemos êxito em diversas cidades. Em Maringá, no entanto,
mesmo com nosso trabalho e articulação, nosso
pleito não foi atendido.

ANO DE LUTAS

Efetivament e 2021 foi um
ano de grandes lutas, de
se firmar na trincheira e
resistir a todos os ataques
s o fr i d os d i a r i a m e nt e. E ,
mesmo assim, avançamos
passo a passo na defesa
do trabalhado r bancário,
priorizando a vida, a saúde e nossos direitos.
Ag o r a , à s vé s p e r a s d e
2022, ao mesmo tempo em
que desejamos a todos os
bancários e bancárias um
abençoado Natal e um ano
novo de muita saúde,
harmonia e paz,
renovamos nossas
esperanças, nosso
c o m p r o m i s s o, e
disposição à luta
no ano vindouro.
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VALEU A LUTA!
DE AUMENTO
Em 2021, os bancários tiveram reajuste salarial de
10,97%, extensivo a demais verbas. Além de cobrir
a inflação medida pelo INPC, que fechou em
10,42%, a categoria contou com 0,5% de ganho real.
Essa foi uma grande conquista para este ano,
quando comparada aos reajustes de outros setores. Mais de 50% das categorias de trabalhadores que realizaram suas negociações coletivas
em 2021 tiveram reajustes abaixo da inflação.
Apenas 30% tiveram reposição do INPC.

ACORDO POR DOIS ANOS
O reajuste salarial de 2021 foi conquista da campanha salarial de 2020, em que fechamos acordo
por dois anos.
O presidente Claudecir de Souza, que
participou das negociações, ao lado de
outros diretores, avalia aquela campanha: “Foi uma negociação difícil. Estávamos no primeiro ano da pandemia,
os bancos tiveram queda de receita, e
usaram essa argumentação até às últimas rodadas.”
Para os bancos, não seria possível sequer
repor a inflação. “Foram necessárias mais de
17 rodadas, a maioria adentrando madrugada, muita negociação, muita pressão, mas
ao final saímos com este índice.”
O vice-presidente Carlos Rodrigues acrescente que os bancos vieram para a mesa também
com a intenção de cortar conquistas antigas
da categoria, incorporadas em nossa CCT. “Nos
bancos públicos, por exemplo, corríamos ainda o
sério risco de perder o plano de saúde. Ao final,
mantivemos a integralidade de nossos direitos”,
afirma.

VE JA O Q UE
CO NQ UI STAM OS

REAJUSTE DE 10,97%
GANHO REAL DE 0,5%
MANTIVEMOS NOSSOS DIREITOS
ACORDO VÁLIDO POR 2 ANOS

PLR FAZ A DIFERENÇA!

Além disso, diferentemente da maioria dos trabalhadores,
a PLR dos bancários faz a diferença. Nesse ano, foi reajustada também em 10,97%.
Um bancário do Itaú, por exemplo, que recebe R$ 5.451 de
salário, sua participação nos lucros e resultados do banco
(somando regra básica mais PCR) foi de R$ 8.838 (referente somente à primeira parcela paga em setembro). Ou seja,
mais que o salário do mês.

MAIORIA PERDEU PARA INFLAÇÃO

Mais da metade dos reajustes salariais (52,3%) negociados por dezenas de categorias no primeiro semestre deste
neste ano ficou abaixo da inflação (INPC-IBGE), segundo o
Dieese, com base em dados do Ministério da Economia. Só
16,5% tiveram ganhos reais, enquanto 31,2% dos reajustes foram equivalentes à variação da inflação.
Entre os setores, a indústria teve 24,9% dos reajustes acima
do INPC. O pior resultado foi nos serviços, com 65,3% perdendo
para o INPC acumulado e apenas 12% com aumento real. No
comércio, menos ainda: só 11,9% com ganho acima da inflação.
Mas a maioria (54,5%) foi equivalente ao INPC.

3

4

DIVULGAÇÃO BANCÁRIA I DEZEMBRO 2021

RETROSPECTIVA 2021
TO DA LUTA,
U
FR
É
.
ÇA
A
GR
DE
IO
VE
SO
IS
D
NADA
TO SINDICAL
EN
IM
OV
M
O
D
A
RÇ
FO
DA
,
A
RR
DA GA

S
O
T
I
E
R
I
D
S
O
S
S
NO
TÊM HISTÓRIA
2009: conquista da licença-maternidade de 180 dias
2020: reajuste de 10,97%
2018: manutenção de todos os
direitos
2016: assinatura de acordo
por dois anos, com ganho real.
Conquistada ampliação da
licença-paternidade
2014: Aumento real pelo 11º
ano consecutivo, acumulando
20,7% acima da inflação
2013: conquista do abono assiduidade e Vale-Cultura
2012: cláusula garantindo os
salários dos bancários afastados que aguardam perícia
médica
2011: conquistada 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

2007: conquista da 13ª cesta-alimentação e PLR maior
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.
2000: conquista da Igualdade de
Oportunidades na CCT
1998: implementação do programa de Prevenção, Tratamento e
Reabilitação de LER/DORT
1997: conquista da verba de requalificação
1995: conquista do direito à PLR
1994: conquista do vale-alimentação
1992: assinatura da 1ª CCT, válida
para todo o país. Ampliação do
auxílio creche/babá
1991: conquista da 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: conquistada jornada de 6
horas diárias

Já se imag inou sem o ticke t alime ntaç ão, plan o de saúd e ou PLR?
Pois é, tudo isso foi conq uista do pelo seu Sindi cato e lutam os,
todo s os dias, para prese rvar esses direi tos.
. AFINAL,
O SINDICATO SOMOS EU, VOCÊ, SOMOS TODOS NÓS!!!
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2021: ANO DE LUTAS PARA
PROTEGER DIREITOS E A VIDA
A GRANDE LUTA
COM OS BANCOS

Diretores se reúnem com vice-prefeito e cobram medidas da prefeitura

Diretoria buscou apoio do poder público por vacina,
pressionou políticos contra medidas prejudiciais aos
trabalhadores e negociou com os bancos e a Fenaban
A pandemia é, sem dúvida,
o maior evento deste século, o
que provocou maior impacto
na economia, nos negócios, na
vida cotidiana e, sobretudo,
no mundo do trabalho.
Para o Sindicato, a pandemia foi o tema que mobilizou
a entidade ao longo de 2021, a
exemplo do que já havia acontecido em 2020.
Além da luta travada com
os bancos, houve uma intensa
mobilização contra um fator

mais perverso desta pandemia.
Ao mesmo tempo em que todos
sofriam os efeitos da crise financeira/sanitária, houve uma
intensa tentativa, sobretudo do
Congresso e Governo Federal,
atendendo a lobbies corporativos, para acabar com direitos
trabalhistas.
Contra isso, houve intensa
mobilização do Sindicato, especialmente em Brasília, juntamente com outras entidades,
em um trabalho de pressão

Com os bancos, foram reuniões praticamente
diárias neste ano. As discussões aconteceram
tanto banco a banco, tratando das especificidades de cada um, como com a Fenaban,
para pautas de interesse de todas as instituições financeiras.
Nessas negociações, o Sindicato atuou em diversas frentes. Seja lutando pela implementação de medidas de segurança por conta da
Covid-19 ou pelo afastamento de trabalhadores de grupo de risco, pela regulamentação e
preservação de direitos no home office, na defesa do emprego etc.
Nas negociações com a Fenaban, foram levadas à mesa temas de interesse de toda a categoria, como home office e planos de saúde.

para derrubar essas pautas patronais.
“Esta é uma luta que nem
sempre é de conhecimento dos
bancários, pois é um trabalho
de bastidores. Mas que, sem
essa mobilização, essa ação
permanente, com certeza os
prejuízos aos trabalhadores seriam ainda maiores”, destaca o
presidente do Sindicato Claudecir de Souza.
Um exemplo, foram as várias investidas, por meio de

propostas de lei no Congresso, que tentaram, a todo custo,
impor o trabalho aos finais de
semana nos bancos, aumentar
a jornada, acabar com ticket
alimentação, entre outros.
Houve ainda, nesse período,
as investidas do Governo, com
as medidas de flexibilização.
“Flexibilizar significa nada
mais que retirar direitos. Ninguém pensa em proteger o trabalhador, mas apenas em retirar direitos”, acrescenta.
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Outra grande batalha foi
travada ao longo de todo
esse ano de 2021. O Sindicato lutou pela antecipação da vacinação contra a
Covid-19.
Em Brasília, foram dezenas de reuniões, mobilizações, negociações, tanto
com parlamentares, quanto
com o Governo, até que o
Congresso aprovou proposta priorizando a categoria.

Enquanto isso, houve intensa
mobilização junto à prefeitura local e aos municípios da base para
antecipação da vacinação.

PREFEITURA IGNOROU SAÚDE

vado por unanimidade pelos vereadores. A prefeitura, porém, não
atendeu ao projeto do Legislativo,
nem aos pedidos da entidade, bem
como ignorou a orientação do Ministério da Saúde.

Em Maringá, foram várias reuniões com o vice-prefeito Edson
Scabora e também com a Secretaria de Saúde. Além disso, diretores
buscaram o apoio do presidente
da Câmara Mario Hossokawa.
O pedido do Sindicato foi apro-

VISITA A TODAS AS CÂMARAS
Na região, os diretores percorreram todos os municípios da base,
buscando apoio das casas legislativas. Em muitas localidades, houve a antecipação.

“A luta contra a Covid-19 e
pela proteção dos bancários
foi muito intensa durante este
ano. Além de nossa articulação em Brasília e em Maringá
e região, como também nas
discussões com a Fenaban e
com os bancos, acompanhamos ainda as situações nas
agências. Nossa finalidade
sempre foi preservar a vida e
a saúde dos bancários, além
de seus direitos”, frisa o presidente Claudecir de Souza.
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Cov id-19 : Sind icat o cobr a do vice -pre feito
de Mar ingá vaci naçã o para ban cári os

RETROSPECTIVA

Covid-19: Sindicato cobra prioridade na vacinação para bancários e manutenção do home
office

Logo no início do ano (04/01), o Sindicato reiterou pedido de
prioridade na vacinação para bancários, com envio de ofícios ao Ministério da Saúde, parlamentares e outras lideranças, bem como manteve acompanhamento em agências com
casos positivos .

Covi d-19: Sind icato fech a agên cia
Sindicato cobra antecipação da PLR

O Sindicato cobrou dos bancos, logo no início do ano, a antecipação do pagamento da segunda parcela da PLR. Vale
lembrar que a participação nos lucros é um direito previsto
em nossa Convenção Coletiva, conquista de 1995.

BB anuncia fechamento de 361 unidades e PDV;
Sindicato se mobiliza
O Banco do Brasil anunciou no dia 11 de janeiro a abertura
de dois Programas de Demissão Voluntária. Imediatamente o
Sindicato se mobilizou pelo não fechamento de agências em
nossa base e na defesa dos interesses dos bancários .

Sin dic at o at ua nte : pr ote sto
no BB

Itaú: negociado reajuste no Programa de Bolsa
Auxílio Educação

Em reunião em janeiro, entre a Comissão de Organização dos
Empregados (COE) do Itaú e a direção do banco, com presença do Sindicato, ficou definido um reajuste no Programa
Bolsa Auxílio Educação para 2021, no valor de R$ 450.
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Sindicato busca apoio político

nci a
Sin dic ato atu ant e e mo bili zad o con tra fec ham ent o de agê
Sindicato realiza grande mobilização contra
fechamento de agência e PDV no BB

Sindicato realizou grande ato público, no dia 19/01, para denunciar e pedir apoio da população e das lideranças políticas
contra o fechamento da agência Mandacaru (foto acima) .

Sindicato realiza ato público na agência
do Banco do Brasil de Paiçandu

Vereadores aprovam moção de apoio à luta do
Sindicato contra reestruturação no BB
Os vereadores Manoel Sobrinho e Ana Lúcia Rodrigues se
reuniram com a diretoria do Sindicato no dia 2 de fevereiro
para entregar moção de apoio da Câmara Municipal à luta
contra a reestruturação do BB.

O Sindicato realizou outro ato público, no dia 22, em frente a
agência do Banco do Brasil de Paiçandu, para pedir o apoio
da população e das lideranças políticas contra o fechamento
da única unidade da cidade (foto abaixo) .

Câm ara apoi a ação do Sind icato
Contec ajuíza mais duas ações contra
tentativa de desmonte do BB

Diante da intransigência do BB, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito (Contec), à qual nosso
sindicato é filiado, ajuizou mais duas ações.

Sindic ato na base contr a fecha ment o de agên cia

Sindicato realiza terceiro protesto contra
fechamento de agências e demissões no BB

Após realização de consulta on-line, o Sindicato promoveu
novo protesto no dia 29 em frente a Agência Centro do BB .

Sai primeira decisão judicial
impedindo
fechamento
de
agências do BB
Após a forte mobilização do movimento
sindical bancário nacional, entre eles do
nosso Sindicato, saiu a primeira decisão
judicial, no dia 04/02, impedindo o BB de
fechar agências bancárias.

Santander: comissão negocia adiamento da compensação de horas
negativas
Mar ingá
Prot esto em fren te agê ncia cen tro em

A COE Santander, que tem representante do Sindicato, negociou o adiamento do início da compensação das horas negativas, inicialmente previsto para
janeiro.
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Sindicato se mobiliza contra projeto de lei que
propõe privatização do BB
O Sindicato se mobilizou contra projeto, enviando ofício a
parlamentares e ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Contec consegue na justiça a manutenção do
pagamento da gratificação de caixa no BB

A Justiça do Trabalho acatou pedido de liminar da Contec/
Sindicato para que o BB mantivesse o pagamento integral da
“gratificação de caixa” aos empregados substituídos, ou restabelecesse, no prazo de 10 dias, o pagamento da gratificação
àqueles que eventualmente já tivessem perdido o benefício.

Covid-19: após cobranças do movimento
sindical, Santander anuncia novas medidas

Ação cont ra priva tizaç ão do BB

Após cobrança feita pelo movimento sindical e muita pressão,
o Santander informou, no dia 26/03, que reduziria o número
de funcionários trabalhando presencialmente. Além disso, fecharia temporariamente algumas agências e reduziria o tempo de atendimento ao público, dentre outras medidas.

Sindicato cobra vacinação de bancários para
conter disseminação do coronavírus

Extremamente preocupado com a disseminação da Covid-19,
com números recordes, e falta de leitos de UTI, o Sindicato enviou, no dia 26 de fevereiro, ao prefeito Ulisses Maia, aos vereadores, ao governador Ratinho Júnior, aos deputados, dentre
outras autoridades, pedido de inclusão dos bancários na prioridade para vacinação.

A favor do banc ário, Sindi cato press iona banc o

Itaú altera horário de atendimento das agências de todo o Brasil

O Itaú alterou, em março, o horário de atendimento de suas
agências bancárias por todo o Brasil, por conta da pandemia
do coronavírus (Covid-19), após negociação com Sindicatos.

Sin dic ato fec ha agê nci a com cas o pos
itivo

BB: Sindicato realiza assembleia para deliberar sobre Acordo Emergencial da Covid-19

O movimento sindical negociou com o BB a renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho Emergencial, que previa o não
descomissionamento por desempenho enquanto durasse a
pandemia. Previa ainda anistia de 10% do saldo total de horas
a compensar e prazo de compensação de 18 meses. Submetido a assembleia, foi aprovado pelos funcionários do banco.

Sindicato presta homenagem às mulheres

Sindicato prestou justa homenagem a todas as bancárias por
conta do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Além de
lembrar da luta das mulheres, defendeu a igualdade de direitos e salários.

POR VACINA, SINDICATO
ENVIOU OFÍCIOS AO
GOVERNO ESTADUAL, AO
PREFEITO, DEPUTADOS, DENTRE
OUTRAS AUTORIDADES

Sind icat o neg ocia novo hor ário de ate
ndi men to

Emendas à MP do auxílio emergencial incluem
bancários na vacinação
Emendas à MP do Auxílio Emergencial, no Congresso, incluíram os bancários da Caixa em ações prioritárias de vacinação. Movimento sindical vinha cobrando também extensão da
vacinação para toda a categoria bancária.
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Ca mp an ha de Va cin açã o: Sin dic ato
cui da nd o da saú de do ba ncá rio
Sindicato realiza 23ª Campanha de Vacinação
contra a Gripe, ação de saúde preventiva

Sindicato realizou, com sucesso, de 14 a 17 de abril, a vacinação contra a gripe, na sede campestre.

Exclusivo para sindicalizados e dependentes:
mais de 270 cursos gratuitos via EAD

O Sindicato disponibiliza aos bancários sindicalizados e a seus
dependentes mais de 270 cursos on-line, via EAD, totalmente
gratuitos, e com certificação Faculdade de Gestão Woli (FGW).
Conquista inédita a favor da categoria.

Mais segu rança e como didad e na vacin ação

Movimento sindical pede e Senado aprova
projeto que prevê afastamento de gestantes
do trabalho presencial
O Senado aprovou, no dia 15/04, projeto prevendo afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia, com a finalidade de proteger esse grupo.

Sindicatos pedem e Bradesco garante testagem sorológica a dependentes

O Bradesco confirmou que asseguraria nova testagem sorológica para covid-19 aos dependentes dos bancários no plano
de saúde. O banco atendeu solicitação do movimento sindical.

1º de Maio: dia de reconhecimento àqueles que movem o mundo
Primeiro de Maio é a data mais importante para a classe trabalhadora. Por isso, o Sindicato fez campanha destacando importância
do trabalhador, bem como pela
manutenção de seus direitos.

A defesa do BB como empresa pública foi tema
de audiência na Assembleia Legislativa do PR

A audiência pública em defesa do Banco do Brasil foi realizada no dia 13/04, de forma remota, na Assembleia Legislativa
do Paraná. Sindicato apoiou iniciativa do deputado Tadeu Veneri.

Bradesco é condenado por adoecimento massivo de trabalhadores de teleatendimento

A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
(TRT/RJ) negou provimento ao recurso interposto pelo Banco
Bradesco S.A nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e manteve a condenação
em R$ 15 milhões.

Sindicato participa de negociação com a Caixa: PLR Social e diversos temas de interesse
dos bancários

Aconteceu, no dia 12/05, reunião de negociação da Mesa
Permanente da Caixa, coordenada pela Contec. O vice-presidente Carlos Roberto Rodrigues participou, representando
nosso Sindicato, que tem assento à mesa.
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Ca mp an ha sal ari al: Sin dic ato na bri ga po r dir eit os

Enquanto outras categorias perdem para a inflação, tivemos reajuste de 10,97%

Estudo publicado pela Fipe mostra que, em abril de 2021, quase 60% dos salários não tiveram reposição da inflação medida pelo INPC. Ou seja, a maior parte sofreu perda. Enquanto
isso, bancários conquistaram INPC mais 0,5%, graças a nossa
campanha vitoriosa de 2020, válida por dois anos.

Em ofício entregue ao vice-prefeito, Sindicato
pede vacinação para bancários

Diretores do Sindicato se reuniram, no dia 27/05, com o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, para solicitar a inclusão
dos bancários na prioridade para vacinação contra a Covid-19.

70% dos bancários da Caixa trabalham expostos diretamente à Covid-19

Sindicato denunciou: cerca de 70% dos bancários da Caixa
ouvidos na pesquisa “Covid-19 como uma doença relacionada
ao trabalho” atuavam em unidades onde faltavam ventilação,
janelas ou abertura para o ambiente externo.

Na pand emia , reun iões diári as on-li ne
Campanha Vacina Já para Bancários: estamos
na linha de frente, somos essenciais

Bradesco anuncia novo seguro de vida para
todos os funcionários e aprendizes

No dia 01/06, o Bradesco anunciou, em reunião com a Comissão de Organização dos Empregados (COE), um novo seguro
de vida para todos os funcionários e aprendizes do banco. O
seguro de vida é pago 100% pela organização Bradesco.

O Sindicato defendeu novamente, dia 12/05, a imunização
para toda a categoria bancária. “Vacina Já para Bancários:
estamos na linha de frente, somos essenciais” foi o lema da
campanha.

Qualquer situação em relação a Covid-19
na agência, acione o Sindicato
Em 27/05, o Sindicato conclamou
os bancários a colaborarem com
a entidade, informando todas as
situações referentes a Covid-19
ocorridas nas agências. Com isso,
os diretores poderiam cobrar
medidas e acompanhar de perto
se todas as providências seriam
tomadas.

Covi d-19: diret ores semp re pres ente s

Si nd ic at o ne go ci a no
vo be ne fí ci o
Financiários: índice de correção dos salários e
verbas fechou em 8,9%

O índice acumulado para a data-base dos financiários ficou
em 8,9%. Assim, os salários e as demais cláusulas econômicas,
além dos valores de PLR, previstos na CCT 2020/2022, foram
corrigidos por esse índice.
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Absurdo: deputados do Paraná aprovam fim
de portas giratórias

Sindicatos dos Bancários do Paraná, dentre eles, o nosso de
Maringá, se mobilizaram e pressionaram o governo estadual
a vetar proposta aprovada na Assembleia Legislativa.

Quem vai gara ntir a segu ranç a do banc ário?

Nossos direitos têm história: Sindicato elabora cartilha com todos os direitos dos bancários

A Secretaria de Comunicação do Sindicato
preparou uma cartilha com todos os direitos previstos em nossa Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT). São mais de 60 cláusulas, sendo algumas conquistas históricas, que
colocam a categoria bancária na vanguarda
em relação a outros trabalhadores.

Sindicato busca apoio da Câmara de Maringá
pela imunização de bancários da nossa base

Por vacinação, Sindicato visita todas as
Câmaras Municipais da base

No final de junho, diretores do Sindicato concluíram o roteiro
de visitas aos presidentes das Câmaras de toda a região. Aos
chefes do Legislativo foram entregues ofícios, pedido de intervenção junto aos prefeitos e aprovação de requerimentos por
antecipação de vacina.

Cov id -1 9: en tr eg a de
of íc io em M ar ia lva
Vacina já para bancários: Câmara de Maringá
aprova requerimento

Os vereadores de Maringá aprovaram, no dia 22/06, requerimento do presidente Mário Hossokawa, pedindo a inclusão
dos bancários na prioridade para a vacinação contra a Covid-19. Câmaras da região também apoiam iniciativa.

Sindicato possui convênio com extensa rede de
saúde; dentre os conveniados está Rede Cross

Sindicato amplia rede de convênios na área de saúde, com
hospitais, clínicas, médicos, dentistas etc.

Em mais uma ação em favor da categoria bancária na luta
contra a Covid-19, diretores do Sindicato se reuniram, no dia
14/06, com o presidente da Câmara Municipal de Maringá,
Mário Hossokawa, para pedir apoio à antecipação da imunização para bancários.

Maringá: Sindicato reforça pedido de vacinação para todos os bancários

Na Câm ara, pedi do de apoi o à vaci naçã o
Deputados aprovam prioridade na vacinação
para bancários

Após muita pressão do movimento sindical, dentre eles, do
nosso Sindicato, a Câmara dos Deputados aprovou a inclusão
dos bancários como prioridade para a vacinação contra a
Covid-19. Enquanto isso, diretores buscavam mais apoios.

No dia 01/07, diretores do Sindicato reforçaram pedido de
prioridade para a vacinação de bancários contra a Covid-19.
Além de reuniões, foram enviados ofícios ao prefeito Ulisses
Maia e ao secretário de Saúde, Marcelo Puzzi.

Vitória do movimento sindical: ministro da
saúde inclui bancários como grupo prioritário

Vitória do movimento sindical na luta contra a Covid-19. Após
quase um ano de luta, o Ministério da Saúde anunciou, no dia
06/07, a inclusão da categoria bancária como prioridade na
vacinação.

Bradesco deverá pagar R$ 15 milhões por adoecimento de trabalhadores de teleatendimento

Sind icato na base por vaci na

A comprovação de prática desumana e assediadora contra
trabalhadores gerou danos morais coletivos. O entendimento
foi da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
A corte manteve decisão que condenou o Bradesco a pagar
R$ 15 milhões. Ação é do movimento sindical.
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Deputados aprovam PDC 956 que regulamenta
plano de saúde CAIXA/BB
A Câmara Federal aprovou no dia 13 de julho o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 956/2018, por 365 votos a favor e 39
contra. Sindicato acompanhou de perto.

Movimento sindical luta para barrar nova
tentativa de se aumentar jornada de trabalho
dos bancários

Na luta em defesa dos trabalhadores, mal se encerra uma
batalha e já tem início outra. MP 1.045, que estava no Congresso, recebeu uma emenda prevendo aumento das horas
de trabalho para categorias especiais, como bancários. Por
isso, Sindicato se mobilizou contra.

Saúde Caixa: Grupo de Trabalho termina
estudos sem consenso

O Grupo de Trabalho Saúde Caixa encerrou no dia 30 de julho os trabalhos de estudos, avaliações e proposições para o
novo custeio do Plano de Saúde Caixa.

Saúde determina que 20% das vacinas dos estados serão para trabalhadores bancários

Após negociação, o Ministério da Saúde determinou que 20%
das vacinas distribuídas para os estados seriam reservadas
para a vacinação de primeira dose dos trabalhadores bancários e dos correios.

Caixa anuncia abertura de 268 novas unidades até fim do ano

A Caixa anunciou a ampliação do plano de expansão do banco: seriam abertas 268 novas unidades, sendo 168 de varejo e
100 especializadas no atendimento a clientes do agronegócio. Anúncio foi feito em reunião com o Sindicato.

Convênio disponibiliza cursos de CPA 10 e CPA
20 aos bancários e a seus dependentes

Por meio de convênio com o Sindicato, a Escola de Negócios
da Acim disponibilizou cursos de CPA 10 e 20 aos bancários e
seus dependentes com descontos de até 30%.

PLR no 2º semestre de 2021 está garantida
pelo acordo coletivo

Sindicato anunciou aos bancários: com a conquista pela categoria bancária, em 2020, de uma CCT válida por 2 anos, o
pagamento da PLR no 2º semestre deste ano já tinha prazos
estabelecidos para cair na conta.

Si nd ic at o ne go ci a co
m ba nc os
Cai xa an un ci a m ai
s ag ên ci as

Valeu a pressão: relator da Reforma Tributária
recua e mantém vale-alimentação no texto

Após pressão do movimento sindical, o relator da Reforma Tributária (PL 2.337/21), deputado Celso Sabino (PSDB-PA), anunciou no dia 28/07, que iria retirar do texto a medida que previa
o fim dos incentivos fiscais ao PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador).

Quase 40% dos trabalhadores perderam renda; para os bancários, INPC mais ganho real

Enquanto a categoria bancária teria aumento real nos salários (INPC + 0,5%), um levantamento apontava que, nos últimos 12 meses, 39% dos trabalhadores do país sofreram com a
diminuição de renda causada pela redução nos salários.

Trabalho remoto deixou expediente mais longo, mostra pesquisa

Sempre atento à situação dos trabalhadores bancários, Sindicato levou estudo à mesa de negociação com os bancos e
cobrou providências.

Querem acabar com vale-alim entação

Sindicato atento ao home office
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No Dia do Ban cár io, Sin dic ato rea liza ato púb lico

Sindicato realiza ato público em homenagem
ao Dia do Bancário
O Sindicato dos Bancários realizou, no dia 27/08, ato no centro de Maringá em comemoração ao Dia do Bancário (28 de
agosto). Além de homenagear a categoria, a entidade chamou a atenção para a importância da data.

Vitória do nosso Sindicato: bancário em pré-aposentadoria reintegrado pelo Bradesco

No dia 20/08, o bancário Clodoaldo Honorio foi reintegrado
pelo Bradesco. Em total desrespeito à CLT e ao nosso acordo coletivo de trabalho, banco o havia dispensado. Sindicato
atuou pela reintegração.

do
é reintegra
bancário
Vitória:
demissão
iu reverter
consegu
Sindicato

PLR 2021: banco anuncia data do pagamento

Após reivindicação do movimento sindical, o Itaú anunciou
que a antecipação da PLR Itaú 2021 seria creditada no dia 23
de setembro. Outros bancos seguiram divulgando datas de
pagamento.

Sindicato realiza campanha
contra o assédio moral nos
bancos
Sindicato divulgou a campanha
“Assédio Moral no ambiente de trabalho bancário”, em diversos meios,
através de postagens chamando a
atenção para o assunto.

COE Itaú–Contec discute
volta ao trabalho presencial

No dia 22/09, aconteceu reunião, com a participação do
Sindicato, para tratar do assunto. Sindicato impôs condições
para esse retorno. Presidente Claudecir de Souza participou
da reunião on-line.

Movimento sindical pressiona Senado contra
Reforma Trabalhista que prejudica trabalhadores

Sindicato de Maringá, ao lado de demais entidades, pressionou senadores para que rejeitassem propostas que retirariam
direitos dos trabalhadores.

Valeu a luta! Reajuste será de 10,97%:
INPC mais ganho real

Os bancários receberam os salários, em setembro, com reajuste do INPC de 10,42% mais 0,5% de ganho real, conquista da
nossa campanha salarial 2020/2021.

Reuniões diárias on-line banco a banco
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CPA 10 e 20 : Sin dic ato org ani za cur sos
e os dis pon ibil iza por val or sub sid iad o

Sindicato promove curso exclusivo de CPA 10 e
CPA 20 para bancários
Pagando apenas um único valor, já subsidiado, bancários tiveram a oportunidade de participar de dois cursos preparatórios para as provas da Anbima, CPA 10 e CPA 20, no mês de
novembro, organizados pelo Sindicato. O instrutor foi o professor Guerra, um dos maiores especialistas no assunto (foto
acima, presidente Claudecir dá as boas-vindas; imagem menor, diretores responsáveis pelo curso).

Diretor do Sindicato integra comissão que
definirá gestão do Hospital da Criança

O vice-presidente do Sindicato dos Bancários, Carlos Roberto Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Maringá, compõe a comissão responsável por definir a melhor
forma de gestão do Hospital da Criança. Exemplo de atuação
do Sindicato em favor de toda a sociedade.

Sindicato atento: PL 1043, que prevê abertura
de agências aos finais de semana, volta a tramitar

Nosso Sindicato, ao lado de demais entidades, se manifestou
contrariamente ao PL 1043/2019, que prevê a abertura de
agências bancárias aos sábados e domingos. A proposta voltou a tramitar na Câmara dos Deputados.

Sindicato e Contec
negociam
condições para retorno
presencial no Itaú
e Bradesco

Com a presença do nosso
Sindicato, aconteceram
reuniões com os representantes dos bancos
Itaú e Bradesco para negociar o retorno presencial ao trabalho.

Diretores organiza ram curso
Sindicato questiona e pede compromisso do
Governo Federal pela não privatização do BB

O Sindicato, por meio da Confederação dos Bancários, preparou documento para enviar ao Governo Federal, questionando declarações do ministro da Economia a respeito de se incluir a Petrobras e o Banco do Brasil na fila para privatização.

Outubro Rosa: mês de prevenção ao câncer de
mama; apoiamos essa causa

Sindicato aderiu a esta importante campanha em favor da
saúde e da vida.

BB comunica fim do home office; grupo de risco continua
Em reunião com movimento sindical, no dia 11/10, banco apresentou plano de retorno ao presencial, com fim do home office. Sindicato cobrou melhores condições nas agências.

Após negociação, Sindicato realiza assembleia virtual para deliberação sobre proposta
do Saúde Caixa

Nos dias 28 e 29 de outubro, os bancários da Caixa tiveram a
oportunidade de avaliar e votar na proposta elaborada pela
da Contec/Sindicato.

Sindicato entrega, a todos os bancários
sindicalizados, a agenda 2022

A agenda 2022 é um tradicional brinde de final de ano, entregue pelo nosso Sindicato.

LGPD: Sindicato prepara implantação

Mantendo o compromisso de atuação em favor de todos os
bancários, o Sindicato prepara a implantação do programa
de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que visa
maior segurança às informações armazenadas na entidade.
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TRANSPARÊNCIA

NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO SINDICATO
Primando pela transparência de suas contas, o
Sindicato, por meio da Secretaria de Finanças,
presta contas à categoria bancária

ALMIR SANCHEZ,
SECRETÁRIO DE
FINANÇAS

O Sindicato disponibiliza, a todos os bancários e bancárias, a prestação de contas envolvendo receitas, despesas e investimentos, relativos ao ano de 2021. Vale
lembrar que todas as contas passam por rigorosa avaliação do Conselho Fiscal e depois foram submetidas à
categoria bancária, em assembleia. Neste ano, a assembleia foi na sede campestre, dia 30 de novembro.
Todas as contas, detalhadas, também estão à disposição de todos os bancários e bancárias, em nossa sede
administrativa, para consulta, caso seja solicitado.
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