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GARANTA SEU VOUCHER COM NOSSOS DIRETORES

VACINAÇÃO ACONTECERÁ
DE18 A 20 E 30/04

ATENÇÃO: DOSES

LIMITADAS!

RENOVAÇÃO
DA CCT

REPOSIÇÃO
DA INFLAÇÃO

GANHO
REAL

GARANTIA
DO EMPREGO

CHEGOU A HORA DA LUTA!
CATEGORIA SE PREPARA PARA:

CAMPANHA

SALARIAL 2022
FIM DO HOME OFFICE?

SINDICATO DEFENDE
CAUTELA NO RETORNO
Bancos precisam reavaliar o retorno

PAI PRESENTE Veja como fazer curso de paternidade responsável e

garantir a licença-paternidade de 20 dias. Confira convênio do Sindicato

CAMPANHA
SERÁ DIFÍCIL,
MAS UNIÃO DA
CATEGORIA FARÁ
A DIFERENÇA!

CPA-20 E CEA

SINDICATO
ORGANIZA
CURSO

CONVÊNIOS Aproveitos os descontos dos convênios
firmados pelo Sindicato; acesse nosso site

Co nf i r a t o d os os n os s os co nvê n i os, a ce s s a n d o: b a n c a r i os. o r g. b r / co nve n i os. p h p
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EDITORIAL

HORA DE
LUTARMOS
POR NOSSOS
DIREITOS!

CLAUDECIR DE
OLIVEIRA SOUZA

PRESIDENTE DO SINDICATO
DOS BANCÁRIOS

Novamente estamos às vésperas de mais uma campanha salarial. E, desde já, alertamos a todos os nossos
bancários e bancárias. As negociações não serão nada
fáceis, haja vista o contexto político/econômico do momento.
Por isso, desde já convocamos nossa categoria à participação ativa nesta campanha salarial, em todas as
suas etapas. Nesse momento, enviando sua sugestão,
opinião ou demanda aos canais que colocamos à disposição para esta finalidade, como o e-mail campanhasalarial2022@bancarios.org.br e WhatsApp 99759-5360.
É muito importante a opinião de cada colega bancário.
Todas as sugestões serão anotadas e levadas à discussão no Encontro dos Sindicatos da Região Sul e posteriormente no Encontro Nacional para fechamento da pauta.

reivindicações.
Nesta campanha 2022, vamos pra cima para garantir,
primeiramente a renovação do nosso Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT), e todos os nossos direitos históricos.
Depois, vamos lutar pelo índice econômico. Fundamental recuperarmos nosso poder aquisitivo frente à inflação de mais de 10%. Vamos lutar ainda por ganho real
em nossos salários e em todas as demais verbas, além
da correção da PLR.
Esta, sem dúvida, será uma campanha muito difícil,
dado ao contexto atual, porém vamos à mesa de negociação com muito ânimo, força, garra e determinação.
E, com a força da nossa categoria, temos certeza que
sairemos vitoriosos.
Boa campanha a todos nós.

SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL!
A participação dos bancários não para por aí. É fundamental que cada trabalhador acompanhe, de perto,
todo o andamento da nossa campanha salarial. Para
isso, estaremos divulgando, em todos nossos canais,
cada passo desta campanha.
Desde o primeiro momento teremos de demonstrar,
além da determinação do movimento sindical na
mesa de negociação, a disposição, união e
garra de toda a categoria bancária.
É de praxe que os bancos iniciam as negociações negando tudo e tentando ainda acabar com direitos históricos. Somente
após perceber a determinação do movimento sindical e o apoio da categoria, é
que os patrões se dispõem a atender nossas
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SAÚDE

TUDO PRONTO PARA MAIS UMA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
nté m va lor de
Pel o TERCE IRO AN O con sec uti vo Sin dic ato ma
Após intensa negociação que vem
acontecendo desde o início do ano com
laboratórios e clínicas, o Sindicato conseguiu garantir a vacinação contra a
gripe para os bancários e seus dependentes, com antecedência. Será a 24ª
edição da campanha.
Vale destacar que, novamente, pelo
terceiro ano consecutivo o Sindicato
mantém o mesmo valor para bancários
e dependentes (R$ 80 a dose), embora
nesse período os custos do produto tenham aumentando significativamente.
No balcão da maioria das clínicas privadas deverá custar em torno de R$ 150.

DATA DA VACINAÇÃO
Neste ano, a vacinação acontecerá nos
dias 18, 19 e 20 de abril, das 9h às 12h
e das 13h às 17h e no dia 30 (sábado),
das 8h às 12h, na sede campestre do
Sindicato.

TETRAVALENTE
A exemplo de outras edições, o imunizante será tetravalente, contendo uma
cepa do vírus da Gripe H1N1, uma H3N2
e duas Influenza B. Vale lembrar que a
vacina na rede pública é a trivalente,
contendo apenas três cepas.

R$ 80

O diretor responsável pela campanha,
José Carlos Leopoldino, explica que a
vacinação é indispensável, tanto para
proteger contra a gripe, especialmente
as formas mais graves, como também
neste período em que ainda temos a
presença da Covid-19.
Essa combinação, inclusive, está levando a uma corrida pela vacina. “Conseguimos adquirir o imunizante, pois
antecipamos as negociações e temos
parceria com laboratório e clínica há
mais de 20 anos”, acrescenta.

DATA DA VACINAÇÃO

A vacinação acontecerá nos
dias 18, 19 e 20 de abril, das 9h
às 12h e das 13h às 17h e no dia
30 (sábado), das 8h às 12h, na
sede campestre.
CASA DA VACINA APÓS 18/04
Frisamos que somente após o
dia 18/04 é que as doses também estarão disponíveis na
Casa da Vacina.

COMO GARANTIR
A VACINA?
Para garantir a imunização, o bancário deve
ADQUIRIR O VOUCHER juntamente aos diretores, que estarão visitando as agências, ou diretamente na sede administrativa do Sindicato.
ATENÇÃO: SOMENTE COM AGENDAMENTO
Lembramos que é necessário ligar no Sindicato
(3227-2955) para agendar a data e horário da
vacinação na sede campestre.
Vale frisar que as DOSES SÃO LIMITADAS e a vacina é exclusiva para bancários e seus dependentes.
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SINDICATO NA LUTA!

CAMPANHA
SALARIAL 2022
CHEGOU A HORA
DA LUTA!

Já estamos trabalhando
nos preparativos para a nossa Campanha Salarial 2022.
Como você sabe, a campanha começa com muita antecedência.
E o primeiro passo é ouvir
as propostas e anseios da
nossa categoria bancária.
Para isso, abrimos diversos
canais, pelos quais você poderá enviar suas dúvidas, sugestões e propostas.
Confira, a seguir, os meios
pelos quais você poderá participar:

1) E-mail campanhasalarial2022@bancarios.org.br
2) WhatsApp: 99759-5360
3) Nossas redes sociais
DE OLHO NO CALENDÁRIO
As sugestões devem ser enviadas até no dia 29 de abril,
uma vez que no dia 30 de
abril vai acontecer o Encontro Sul, reunindo sindicatos
do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.
Neste
encontro,
serão
apresentadas as sugestões
da categoria e debatidos

os principais temas da nossa
campanha salarial.
A pauta será finalizada no
Encontro Nacional, no dia 10
de maio, reunindo sindicatos de todo o Brasil filiados à
Contec.
NEGOCIAÇÕES
“Possivelmente ainda no
mês de maio, após os bancos receberem a pauta, terão
início as negociações. Sabemos que os bancos irão impor
muitos obstáculos, mas o mo-

vimento sindical, com apoio
dos bancários, está preparado para esse embate”, aponta o presidente Claudecir de
Souza.
PAUTA
A entrega da pauta, com
antecedência, permitirá que
o movimento sindical tenha
mais tempo para as negociações. O objetivo é concluir
até a data-base da categoria
bancária, que é 31 de agosto.
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SINDICATO NA LUTA!
PONTOS PRINCIPAIS
DE REIVINDICAÇÃO
Estes devem ser os principais temas em
discussão e os objetivos desta campanha salarial:
1) Renovação da nossa CCT
2) Garantia da correção da inflação
3) Luta por ganho real
4) Defesa do emprego e contra demissões
5) Pela saúde e condições de trabalho
6) Por melhor estrutura para trabalho
híbrido e home office
7) Contra metas abusivas

O QUE DEVEMOS
ENFRENTAR?
Esta campanha salarial, a exemplo de
outras negociações, não será nada fácil.
Além de toda a dificuldade imposta pelos bancos, vivemos um contexto econômico difícil, com:
- Inflação em alta
- Conflitos internacionais que impactam
nossa economia
- Ano eleitoral, com todos os ruídos que
isso provoca
- Pandemia

O QUE DEVEMOS ENFRENTAR?
FORÇA
DOS BANCÁRIOS

É QUE FARÁ DIFERENÇA

“Vamos para a mesa de negociação com muito empenho, força
e determinação, a fim de garantir nossos direitos e o reconhecimento, pelos bancos, da participação de cada bancário nos resultados das instituições financeiras”, aponta o presidente Claudecir de Souza.
No entanto, a pressão maior deve vir da própria categoria bancária, que terá de demonstrar sua determinação à luta. “Nós, do
movimento sindical, somos os representantes, os porta-vozes de
cada trabalhador bancário. No entanto, a nossa força vem da
nossa categoria. E isso precisa estar muito claro como forma de
pressionar os bancos a acatarem nossas reivindicações”, finaliza
Claudecir de Souza.
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TRABALHO

ALERTA DO SINDICATO

É PRECISO MUITA CAUTELA
NO RETORNO AO PRESENCIAL
A situação da Covid-19 melhorou,
porém ainda não é momento para
baixar totalmente a guarda.
Esse alerta foi feito reiteradas vezes pelo nosso Sindicato aos bancos em todas as reuniões e negociações.
É preciso cautela especialmente
em relação à convocação, para retorno ao presencial, dos bancários
integrantes de risco.
Além disso, Sindicato alerta para
manutenção dos cuidados preventivos, a exemplo de máscara e higienização das mãos.

SANTANDER

O banco convocou, para retorno ao trabalho presencial, a partir de 4 de abril,
todos os trabalhadores que têm comorbidade, inclusive grávidas.
Em reunião com o banco, o movimento sindical deixou claro que é temerário
esse retorno dessas pessoas, uma vez
que ainda há risco de contaminação nas
agências bancárias.
Por isso, orientamos os bancários que
não se sentirem seguros para esse retorno, procurem seus médicos, que poderá
fornecer um laudo atestando a necessidade da manutenção do trabalho remoto. O banco se comprometeu a analisar
essas situações individualmente.

CAIXA
A Caixa Econômica atendeu reivindicação do movimento sindical e prorrogou o “Projeto
Remoto Excepcional”, implementado em razão da pandemia de Covid-19, até o dia
30 de abril.
O banco enviou comunicado para todas as unidades informando aos ges-

tores que eles podem manter em
home office os empregados que já
estão exercendo suas atividades
remotamente, e/ou incluir outros
trabalhadores.
O banco informou ainda que
cada gestor deverá combinar previamente com o empregado as atividades que deverão ser exercidas
remotamente, registrá-las no sistema de recursos humanos (SISRH) e
acompanhar o cumprimento das
mesmas.

BANCO DO BRASIL
Em reunião realizada com a Contec, o Banco do Brasil apresentou a
proposta de Trabalho Remoto Institucional (TRI) implementada em
março de 2022.
Cada dependência poderia colocar até 30% de sua dotação para
exercer o Trabalho Remoto Institucional (excluindo os gestores do
percentual), podendo extrapolar
em casos excepcionais, mediante
avaliação e anuência da Diretoria
de Pessoas.

CORONAVÍRUS: BANCÁRIOS DEVEM MANTER
CUIDADOS CONTRA A COVID-19
A p es a r d o afrouxamento
das m e d i das cont ra a Co vid-1 9, os bancá ri os devem
mante r os c ui dados, principalm e nte em l oca i s de trabalho. É o q ue a l erta e reforça o m ovi mento sindical.
Os b a n cos ta mbém precisam cu m pri r com ri go r os
proto co l os sa ni tári os.

O boletim do Observatório
Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz, indica que o relaxamento de medidas protetivas
contra o coronavírus, como
o uso de máscaras em locais
fechados de forma irrestrita, é
prematuro.
É importante lembrar que
quase 30% dos brasileiros
estão com o ciclo vacinal in-

completo, sem
falar na possibilidade

do

surgimento de
novas variantes.

Sem falar no uso
de máscaras, que
deve ser mantido

merações são fundamentais

por duas a 10 semanas após a meta de cobertura vacinal ser atingida, entre 70% e 90%, de

para evitar a contaminação.

acordo com o boletim.

Por isso, higienizar
as mãos e evitar aglo-
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ATUALIZAÇÃO

CPA 10 E CPA 20: POR QUE É TÃO
IMPORTANTE PARA BANCÁRIOS?
DEVIDO À IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO, SINDICATO ORGANIZOU CURSOS PREPARATÓRIOS
Devido à importância da
CPA-10 e CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA)
para todos os bancários, bem
como exigência na maioria
dos bancos, o Sindicato coloca à disposição da categoria
opções para a realização de
cursos preparatórios.
No final do ano passado, por
exemplo, o Sindicato organizou curso exclusivo de CPA
10 e CPA 20. E neste mês vai
acontecer o preparatório CPA
20 e CEA, também organizado pelo Sindicato, atendendo
a uma demanda da própria
categoria.
Além disso, o Sindicato possui convênio com a Acim que
realiza cursos preparatórios,
disponibilizando aos bancários valores diferenciados.

Para que serve a CPA-10?
A CPA-10 é uma prova que
tem por objetivo atestar o conhecimento em relação ao
mercado financeiro em geral.

Presidente Claudecir de Souza fez abertura de curso no ano passado

A prova irá, então, certificar
os profissionais para atuar
na prospecção ou venda de
produtos de investimento diretamente para o público, em
agências bancárias ou plataformas de atendimento.

E O CPA-20?
A CPA-20 é destinada aos
profissionais que atuam na

distribuição de produtos de
investimento para clientes
dos segmentos varejo alta
renda, private, corporate e
investidores institucionais em
agências bancárias ou em
plataformas de atendimento.

IMPORTÂNCIA DA CEA
A CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Inves-

timento) é uma certificação
que habilita profissionais
do mercado financeiro a
atuarem como especialistas em investimentos. Eles
podem recomendar produtos de investimentos para
clientes em diversos segmentos, além de assessorar
gerentes de contas.

FAÇA VALER!

FOLGA ASSIDUIDADE: É SEU DIREITO,
CONQUISTA DA LUTA SINDICAL
PRAZO PARA QUE FOLGA SEJA UTILIZADA É ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2022
A Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) garante
ao trabalhador bancário a
“folga assiduidade”, direito
conquistado pela categoria bancária desde 2013.
Conforme o texto da cláusula 24 da CCT 2020/2022,
tem direito à folga todos
os bancários com um ano

de vínculo empregatício que
não tenham falta injustificada registrada no período de
01/09/2021 a 31/08/2022.
O prazo para que a folga
seja utilizada termina em 31
de agosto de 2022 e a data
deve ser definida pelo funcionário em conjunto com o
gestor. A folga não pode ser

convertida em pecúnia, não
adquire caráter cumulativo e
não poderá ser utilizada para
compensar faltas ao serviço.
O banco que já concede
folgas, como “faltas abonadas”, “abono assiduidade” ou
“folga de aniversário”, fica
desobrigado do cumprimento da cláusula.
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CONVÊNIOS

LICENÇA
PATERNIDADE
DE 20 DIAS
FAÇA O CURSO PAI PRESENTE COM 30% DE DESCONTO
Todo futuro pai tem direito a uma
licença paternidade de cinco dias.
A categoria bancária, no entanto,
pode ampliar esta licença para
20 dias. Esta é uma conquista da
Campanha Salarial de 2016.
O direito também se aplica nos
casos de adoção.
Mas, atenção! Só tem direito os
bancários que fizerem um curso de paternidade responsável e
apresentarem a comprovação ao
banco.

Pensando nisso, e para garantir
mais um importante benefício aos
bancários da nossa base, nosso
Sindicato firmou convênio exclusivo com a empresa MATERNATI, de
Maringá.
A empresa disponibiliza o curso
atendendo a todos os requisitos
da Lei Federal.

No presencial, o curso completo sai
por R$ 420 (preço normal é R$ 600)
para o casal. Já o online sai por R$ 161
(valor normal é R$ 230), também para
o casal.

DESCONTO DE 30%
E, o mais importante, para bancários sindicalizados, disponibiliza
desconto de 30%.

INFORMAÇÕES E
INSCRIÇÕES
www.maternati.com.br;
telefone: (44) 99718-6010.
Sobre o curso, acesse:
maternati.com.br/servicos
curso-de-gestantes1

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS CONVÊNIOS
SINDICATO POSSUI CONVÊNIOS COM DEZENAS DE EMPRESAS. LISTA COMPLETA EM NOSSO SITE

FACULDADES

ACADEMIAS
Vishnu Escola De Yoga
Desconto de 20%.
(44) 99879-5010

Fafiman
Desconto de 20%.
44-3233-1356.

Feitep – Engenharia
Desconto de 35%
(44) 3029-4500

Uninter
Desconto de 10%
44- 3255-4543

Acqua Power
Desconto de 10%.
(44) 3346-8755

Uningá
Desconto de 20%
0800-800-5009

Unicesumar
Desde de 10% a 20%
unicesumar.edu.br

Faculdade Eficaz
Desconto de até 25%
faculdadeeficaz.edur/

Ingá-Pool Escola
Desconto de até 30%.
(44) 3224-7100

Damasio Educacional
Desconto de 15 a 50%.
44-99102-4600

IEFAP – Pós
Desconto de até 40%
(44) 3123-6000

Faculdade UNIFCV
Desconto de até 35%
(44)99141-7145

MG Acquatic Fitness
Desconto de 60%.
facebook.com/MGzona6/

Trecsson/FGV
Desconto de 15%
44- 3029-1162

Unifamma
Descontos de 10% a 40%
(44) 2101-5550

Faculdades Maringá
Desconto de 35% a 45%
faculdadesmaringa.br

EMPRESAS OFECEREM DESCONTOS DE ATÉ 50%. ACESSE BANCARIOS.ORG.BR/CONVENIOS E CONFIRA

