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Conf ira  todos os nossos convênios,  acessando:  bancar ios.org.br/convenios.php

ASSÉDIO SEXUAL CAMPEONATO
DEZ TIMES NA 
COMPETIÇÃO  

SEU DIREITO  Fique atento e não perca o prazo para pedir seu direito à 
folga assiduidade, mais uma conquista da categoria bancária 

CONVÊNIOS  Confira alguns de nossos convênios e 
aproveite todas as vantagens e descontos 

Assunto está na pauta de negociação 

SINDICATO REVERTE 4 
DEMISSÕES NO BRADESCO

DEMITIDOS NO PERÍODO DE ESTABILIDADE

SALARIAL 2022
CAMPANHA
COMEÇAM AS NEGOCIAÇÕES!
BANCOS PROPÕEM CORTAR DIREITOS, 
MOVIMENTO SINDICAL VAI PRA CIMA!

Competição acontece na sede campestre

MOVIMENTO SINDICAL 
EXIGE AÇÕES EFETIVAS 



2 DIVULGAÇÃO BANCÁRIA   I   JULHO 2022

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: Aldi Cezar Mertz; secretário de Saúde e Condições de Trabalho: 
José Carlos Leopoldino; secretário de Assuntos Jurídicos: Odilon Carlos de Oliveira; secretário de 
Cultura e Esportes: Valdecyr José Silva; secretário de Assuntos Socioeconômicos: Charles Neckel.

Nenhuma campanha salarial é um processo fácil. Pelo 
contrário, em todas as negociações, os bancos sempre 
encontram maneiras de tentar impor retrocessos. 

E esse discurso acontece em qualquer cenário, mesmo 
com os lucros exorbitantes ou em períodos de crise eco-
nômica, em que, mesmo assim, os bancos continuam lu-
crando da mesma forma. 

O que nos deixa indignados, no entanto, é a falta de 
consideração, de respeito e de reconhecimento dos ban-
cos para com seu principal patrimônio, os trabalhadores 
bancários.

São os bancários quem estão no dia a dia, produzin-
do, se dedicando, buscando os resultados para as insti-
tuições financeiras, tornando os bancos os setores mais 
lucrativos do país.

E agora, não seria o momento
  reconhecer isso?
Definitivamente não é o que acontece. Pelo contrário. 

No processo negocial os representantes do patronato 
demonstram toda falta de empatia, de respeito, visando 
um único objetivo: reduzir os direitos conquistados pela 
categoria a muito custo, impondo retrocessos ao invés do 
reconhecimento.

E é exatamente isso que está acontecendo na presente 
campanha salarial. Logo nas primeiras rodadas os ban-
cos vieram com uma proposta vergonhosa, esdrúxula, 
que nem sequer foi considerada por nós, que estamos na 
mesa de negociação. 

Imediatamente rechaçamos, demonstrando toda nossa 
indignação. Deixamos claro que a categoria está prepa-

rada, organizada, pronta para defender seus direitos. 
Frisamos que as negociações só avançariam se os 

bancos se propusessem a negociar com respeito, levan-
do em consideração o papel desempenhado por cada 
bancário.

Assim, esperamos, durante esse processo que tomará 
os meses de julho e agosto, que ocorram avanços, e que 
os bancos considerem questões fundamentais, como a 
reposição da inflação, que retirou nosso poder aquisiti-
vo, ganho real, a manutenção da nossa Convenção Co-
letiva de Trabalho e suas mais de 70 cláusulas, além de 
novas demandas. 

Por isso, caros colegas. Saibam que neste ano as ne-
gociações estão ainda mais difíceis, porém, nós, do mo-
vimento sindical, estamos preparados, prontos e dispos-
tos a irmos às últimas consequências em favor de nossa 
categoria bancária. E, claro, iremos precisar contar com 
o apoio, com a garra, força e união de todos os nossos 
bancários e bancárias. Vamos à luta por nossos direitos. 

CLAUDECIR DE

OLIVEIRA SOUZA 
PRESIDENTE DO SINDICATO

DOS BANCÁRIOS 
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DEMISSÃO DE GESTANTE

Outra situação que exi-
giu atuação contundente e 
imediata do Sindicato foi em 
relação a uma gestante, de-
mitida de forma equivocada 
pelo banco. Após atuação 
dos diretores sindicais, a 
bancária foi readmitida. 

Conforme aponta José 
Carlos Leopoldino, diretor 
de saúde e condições do 
trabalho do Sindicato, que 
atuou, ao lado do diretor 
Ademar Teisen, a favor dos 
bancários demitidos, essas 
vitórias demonstram a re-
lação de confiança entre a 
entidade sindical e os ban-
cários, e escancaram o des-
caso desse banco para com 
seus trabalhadores, atitude 
totalmente diferente daque-
la apresentada nas propa-
gandas e na mídia. 

Nessas quatro situações 
relatadas, o banco desres-
peitou direitos previstos na 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) dos bancários, 
bem como na própria CLT. 

Vitória do Sindicato!

Após intensa luta de quase 
três anos do Sindicato ao lado 
de um bancário, demitido de 
forma arbitrária pelo Brades-
co, finalmente veio a vitória. 
No último dia 24 de junho, Flá-
vio Severino dos Santos teve 
sua demissão revertida por 
decisão judicial.

E Flávio não foi o único. Ou-
tros três funcionários do mes-
mo banco tiveram suas de-
missões revertidas desde 2019, 
graças à atuação do Sindica-
to, que dispensou todo o su-
porte jurídico e de saúde ocu-
pacional aos trabalhadores.

Flávio Severino dos San-
tos, gerente administrativo 
na agência 1082, foi suma-
riamente demitido no dia 
18/10/2019. Ele estava em 
tratamento psiquiátrico, no 
entanto, o banco nem sequer 
levou em consideração o 
atestado médico.

Além disso, o bancário não 
estava com os seus exames 
periódicos em dia. 

O Sindicato acompanhou 
Flávio em seu exame demis-
sional, onde foi considerado 
inapto para o trabalho. 

A partir da negativa do ban-
co em cancelar a demissão, 

ATUAÇÃO DO SINDICATO

a entidade passou a prestar 
o suporte jurídico e de saúde 
ocupacional. Na ocasião, fo-
ram impetradas liminares de 
reintegração, porém negadas.

Após intensa batalha judi-
cial, foi determinada perícia 
judicial nos autos do proces-
so, sendo favorável ao tra-
balhador. 

Com esse resultado, o ban-
cário concordou por con-
verter a reintegração em 
indenização financeira, cor-
respondente ao período de 12 
meses de estabilidade a que 
teria direito, os demais bene-
fícios como FGTS, férias, 13.º 
etc, além de uma indenização 
por danos morais.

BANCÁRIO DEMITIDO
DUAS VEZES

Quase no mesmo período, o 
Bradesco também demitiu o 
gerente geral Amarildo Bor-
tolotto, sem motivação e go-
zando de seu direito a estabi-
lidade pré-aposentadoria.

Por via administrativa, 
o Sindicato conseguiu 
reverter a demissão. 

REVERTE 4 DEMISSÕES 

Veja em quais situações
há estabilidade no emprego

Gozarão de estabilidade provisória no emprego, 
salvo por motivo de justa causa para demissão, 
conforme CLÁUSULA 27 da nossa CCT: 

1) Gestante
2) Alistado para o serviço militar
3)  Doença
4) Acidente
5) Pré-aposentadoria
6) Pai
7) Gestante/aborto

BRADESCO

BRADESCO DEMITIU FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE ESTABILIDADE 
PRÉ-APOSENTADORIA E EM TRATAMENTO MÉDICO, ALÉM DE UMA GESTANTE

Sendo assim, ele foi readmiti-
do ao trabalho.

No entanto, após período 
de 10 meses, Amarildo foi no-
vamente demitido, ainda no 
período de estabilidade. Ime-
diatamente o Sindicato agiu, 
revertendo essa segunda de-
missão. 

O terceiro caso foi outra de-
missão arbitrária de bancário 
em período de pré-aposen-
tadoria, também revertida 
pelas vias administrativas, 
graças à rápida intervenção 
do Sindicato.

FLÁVIO SEVERINO DOS SANTOS

FOI UM DOS BANCÁRIOS QUE 

TEVE DEMISSÃO CANCELADA 
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COMEÇAM NEGOCIAÇÕES, 
BANCOS DIFICULTAM E 
MOVIMENTO SINDICAL 

VAI PRA CIMA
Tiveram início as negocia-

ções da nossa Campanha 
Salarial. Até o momento, fo-
ram quatro rodadas, porém 
sem avanços. 

Os bancos vieram para a 
mesa, desde a primeira reu-
nião, imbuídos de um único 
propósito, aproveitar-se da 
fragilidade da situação eco-
nômica do país para retirar 
direitos históricos da catego-
ria bancária. 

“Nós, do movimento sindical 
nacional, presentes às nego-
ciações, estamos indignados 
com esta postura patronal. 
Mesmo diante de lucros exor-
bitantes, os bancos iniciaram 
as conversas com uma pro-
posta totalmente rebaixada, 

pedindo a revisão de direitos, 
de conquistas históricas pre-
sentes atualmente em nossa 
CCT”, aponta o presidente 
Claudecir de Souza.

“É lógico que rechaçamos 
qualquer possibilidade de 
perda de direito, argumenta-
mos que a categoria bancá-
ria trabalhou, vem arriscando 
suas vidas nesta pandemia, 
produziu esses resultados as-
tronômicos, por isso, precisa 
ser reconhecida.”

Claudecir destaca que o 
movimento sindical nacional 
está preparado, negociando 
com muita firmeza, deixando 
claro aos bancos que a cate-
goria está pronta para a luta, 
não abrindo mão do reco-

nhecimento pelo seu empe-
nho. Afinal, somente no ano 
passado as cinco principais 
instituições lucram quase R$ 
110 bilhões. 

NEGOCIAÇÃO SERÁ
DIFÍCIL

Com o fim da ultrativida-
de,  a primeira batalha nes-
ta campanha salarial será 
renovar, até no dia 31 de 
agosto, a nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
com a preservação de todos 
os direitos ali presentes. São 
mais de 70 cláusulas. 

Depois, há a batalha para 
garantir a reposição das per-
das inflacionárias de mais de 

10% (teremos esse percen-
tual em agosto, após a di-
vulgação da inflação para 
aquele mês). E, também, 
temos o pedido de ganho 
real, dentre outras reivin-
dicações, compondo nos-
sa pauta de reivindicações 
entregue aos bancos. 

SINDICATO NA LUTA!

CALENDÁRIO DE
NEGOCIAÇÕES FENABAN

CAMPANHA 
SALARIAL 2022 

Julho

Agosto

Dias 6, 22 e 28

Dias 1, 3, 8, 11, 15, 18, 19, 
20, 22, 23 e 24
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O QUE DEVEMOS ENFRENTAR?

“Como sempre lembramos, o movimento sindical é o porta-voz dos anseios da 
categoria, estando pronto, preparado para as negociações e para a luta. No en-
tanto, os bancos precisam perceber que os bancários, lá na agência, estão acom-
panhando todo o desenrolar do processo e prontos para defender seus direitos 
quando convocados. Essa demonstração de disposição com certeza faz toda a 
diferença. É preciso muita clareza sobre o que queremos e nossa disposição a 
buscar nossos direitos.” Claudecir de Souza, presidente 

Para ouvir a categoria bancária 
e discutir o andamento da cam-
panha salarial, o Sindicato está 
realizando encontros em toda a 
base. 

Além de ouvir os anseios dos ban-
cários, suas demandas, que serão 
levadas à mesa de negociação, 
essas reuniões são oportunidade 
para apresentar o andamento da 
campanha salarial e todos os de-
talhes do processo negocial. 

 Esses encontros já ocorreram 
em Paiçandu, Astorga, Manda-
guari, Sarandi e Marialva. 

Em Maringá foi realizada assem-
bleia para aprovação da pauta 
de reivindicações. 

Ocorreu no dia 25/07 a primeira ro-
dada de negociação com a Caixa desta 
campanha salarial, sob a coordenação 
do vice-presidente do nosso Sindicato, 
Carlos Roberto Rodrigues.

O tema preponderante da reunião foi 
o assédio sexual. O banco foi duramen-
te cobrado a tomar providências mais 
transparentes e urgentes.

A Caixa apresentou os canais criados 
para combater essa prática, como: dia-
logoseguro.caixa.com.br e canalmu-
lhercaixa.com.br, podendo ser utilizado 
também para os homens. Nas próximas 
reuniões serão tratados de outros te-
mas. Já o índice econômico será nego-
ciado na mesa da Fenaban. Mais deta-
lhes no nosso site: bancarios.org.br.

As negociações com o BB tive-
ram início no dia 27/07 e seguem 
nos dias 29/07, 02/08, 04/08, 
09/08, 12/08 e 17/08.

A exemplo da Caixa, a primeira 
reunião também tratou a respeito 
do aprimoramento dos canais de 
denúncias e da política de com-
bate ao assédio sexual e moral.

Foram solicitadas ainda mais 
transparência nessas políticas, 
acolhimento e proteção das víti-
mas; a criação de uma comissão 
bipartite, com a participação de 
sindicatos na apuração dos fa-
tos e troca de ideias sobre a con-
fecção dos materiais; e punição 
exemplar de quem pratica assé-
dio. Mais detalhes no nosso site: 
bancarios.org.br.

‘BANCÁRIO TERÁ DE DEMONSTRAR 
UNIÃO, GARRA E DETERMINAÇÃO’

Sindicato leva 
discussão aos 

bancários

Assédio é tema da 
primeira reunião 

com a Caixa

No BB, foco 
também no 

assédio

SINDICATO NA LUTA!

Reajuste salarial e nas demais verbas: 
reposição da inflação (INPC do período entre 
31 de agosto de 2021 e 1º de setembro de 
2022), mais 5% de aumento real 

Aumento maior (12% + INPC) para o VR e 
VA e outras verbas

Garantia dos empregos 
Manutenção da regra da PLR, atualizada

pelo índice de reajuste 
Fim das metas abusivas 
Combate ao assédio moral e sexual.

NOSSAS PRINCIPAIS 
REIVINDICAÇÕES

r
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As denúncias de assédio 
sexual que levaram à que-
da do presidente da Caixa 
expõem um grave problema 
nas relações de trabalho que 
precisam ser enfrentadas, 
não somente pelas empre-
sas, mas por toda a socieda-
de. Por isso, nosso Sindicato, 
ao lado de outras entidades 

ASSÉDIO SEXUAL: É PRECISO COMBATER
COM RIGOR E EFETIVIDADE
ASSUNTO ESTÁ SENDO LEVADO À MESA DE NEGOCIAÇÃO COM BANCOS

sindicais, colocou esse assun-
to na mesa de negociação 
da nossa campanha salarial. 

Dentre as propostas do mo-
vimento sindical está a ela-
boração de políticas de en-
frentamento, com canais de 
denúncias mais acessíveis 
e com mais celeridade nos 
processos de investigação, 

campanhas de orienta-
ção a serem elaboradas 
pelos bancos, dentre inú-
meras outras medidas. 

É preciso dar basta a 
qualquer tipo de assédio 
nos bancos, seja sexual, 
moral ou qualquer outra si-
tuação que denigra o am-
biente de trabalho. 

Mais uma vez o Santander 
atropelou e, sem nenhuma 
negociação com o movimen-
to sindical, decidiu alterar o 
horário de atendimento ge-
rencial das 9h às 17h, a partir 
de 18 de julho.

Diante disso, nosso Sindi-
cato realizou, no dia 18/07, 
protesto por meio da afixa-
ção de faixas em frente as 
agências do banco em Ma-
ringá. 

O Sindicato chamou a 

SINDICATO REALIZA PROTESTO 
CONTRA ALTERAÇÃO NO HORÁRIO 
DE ATENDIMENTO

Aumentar jornada só eleva sobrecarga de trabalho e 
mais metas; por isso, movimento sindical se mobiliza

atenção para o desrespeito 
para com os trabalhadores 
bancários.

Há anos o banco vem alte-
rando o horário de atendi-
mento, em uma clara tenta-
tiva de burlar a jornada de 
trabalho dos bancários. Em 
outros momentos, inclusive, 
tentou abrir aos sábados.

Vale destacar que ampliar 
somente o horário não ga-
rante um atendimento me-
lhor, mas apenas aumenta 

a sobrecarga, visto que o 
banco vem mantendo as de-
missões e aumentando as 
metas.

Esse assunto também será 
levado para as negociações 
específicas com o banco, 
que já estão agendadas. E 

CRIME CONTRA MULHER

SANTANDER

caso o banco continue 
desrespeitando a Con-
venção Coletiva de Tra-
balho, o movimento sindi-
cal nacional sinaliza para 
outras ações, como fe-
chamento das agências 
do banco em todo país. 

Sindicato realizou ato, com faixas, em frente às agências do

Santander, contra alteração no horário de atendimento 
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Nas fotos, alguns dos t imes que 
estão disputando essa edição do 
Campeonato Bancário  

ESPORTE

Desde o mês de maio está acontecen-
do o Campeonato de Futebol Suíço dos 
Bancários, edição 2022. 

Dez times estão na competição: Itaú, 
Bradesco Centro, Bradesco Mandagua-
çu, Bradesco Paiçandu, União, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Sicoob 
e Cresol.

Os jogos acontecem, aos sábados, 
quinzenalmente, a partir das 9h, nos 
campos da sede campestre dos bancá-
rios.

A competição é organizada pelo Sin-
dicato, por meio da Secretaria de Es-

CAMPEONATO BANCÁRIO:
TIMES DISPUTAM EDIÇÃO 2022 

porte e Lazer, sob a coordenação dos 
diretores Valdecyr José Silva (Magal) e 
Carlos Boca.

Trata-se de uma competição tradicio-
nal, cuja finalidade é promover a intera-
ção entre a categoria bancária. 

“Os jogos estão acontecendo em clima 
de muita animação, amizade, e, claro, de 
muita competição, com todos os times 
de olho na taça de campeão”, aponta o 
diretor Magal. 

Os bancários e bancárias 
têm até o dia 31 de agosto 
para usufruir a folga assi-
duidade, referente ao pe-
ríodo de 1 º de setembro 
de 2020 a 31 de agosto de 
2021. Ainda dá tempo de 
solicitar este direito, asse-
gurado pela cláusula 24 da 

SEU DIREITO: FOLGA ASSIDUIDADE 
DEVE SER CUMPRIDA ATÉ 31/08
DIREITO FOI CONQUISTADO PELA CATEGORIA EM 2013

Convenção Coletiva de Tra-
balho. A data para a folga 
deve ser definida pelo fun-
cionário em conjunto com o 
gestor.

A folga assiduidade é de-
vida a todos os bancários e 
bancárias com um ano de 
vínculo empregatício, que 

não tenham falta injustificada 
registrada no período de con-
cessão.

Não deixe para a última hora. 
A folga assiduidade não pode 
ser convertida em dinheiro, não 
adquire caráter cumulativo e 
não poderá ser utilizada para 
compensar faltas ao serviço.

DIA DE FOLGA



8 DIVULGAÇÃO BANCÁRIA   I   JULHO 2022

DEZENAS DE CONVÊNIOS E 
DESCONTOS QUE CHEGAM 
A 50%. FAÇA USO!
ACESSE NOSSO SITE E CONFIRA TODOS OS CONVÊNIOS. ABAIXO, ALGUMAS ÁREAS

ESCOLAS/COLÉGIOSALIMENTAÇÃO

Vivenda do Camarão 
Desconto de 10%.
 (44) 3266-6000

Jurema Águas Quentes 
Desconto de 10% a 15%.
 (44) 0800 44 3131.

Colégio Vila Militar
Desconto de 20%
(44) 99136-1900

Regina Mundi
 Desconto de 15%
(44) 3033-1742

Al Back Comida Árabe
Desconto de 10%.
  (44) 3028-5108

Ody Park Aquático
Desconto de 10 e 20%.
44-3029-2727

Pequeno Aprendiz
18% a 22% de desc.
www.escolaepam.com/

Colégio Axia
Desconto de 50% 
colegioaxia.com.br/

Black Bull SteakHouse-
Desconto de 10%.
 (44) 3122-0247

Pousada Fecep
Desconto de 20%
0800-800-5009

Colégio Dom Bosco  
25% de desconto
(44) 99118-5794

Colégio Paraná
Desconto de 10 a 30%
(44) 3027-1100

Pamonhas do Cezar
Desconto de 12%.
3026-4506

Cinema
Desconto de 50%
www.cineflix.com.br

Escola Gente Miúda
Desconto de 20% 
 (44) 3031-7344

Instituto MM
Gratuitos 
institutomm.com.br/cursos/

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

CONVÊNIOS

FACULDADESACADEMIAS

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

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

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.edu.br/

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

Container Café e Grill
Desconto de 10%.
(44) 3274-0325

Eco Cataratas
Desconto de 12%
45- 2105-9200

Saberes Psicoped.
Descontos de 30% 
(44) 99180-5975

Escola Adventista
Desconto de 10%
(44) 3112-3637

LAZER ESCOLAS/COLÉGIOS


