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Participe da 
Conferência 
Regional dos 
Bancários de 
Curitiba e região

IMPORTANTE |
Responda a 
Consulta de 
prioridades 
dos bancários 
do Paraná para 
a Campanha 
Nacional 2022
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Bancários se organizam para 
Campanha Nacional 2022

> Acesse o site do Sindicato e inscre-
va-se para participar dos debates de 
propostas e da eleição de delegados 
para a Conferência Estadual.

> Em 2022, a categoria bancária 
irá, novamente, negociar e reno-
var sua Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), de abrangência 
nacional. Com o fim da ultrativi-
dade, um novo acordo deverá ser 
assinado até 31 de agosto, para 
que nenhum direito seja coloca-
do em risco. Por isso, os traba-
lhadores começam a se organizar 
desde já. Confira o calendário 
da Campanha Nacional 2022 
e participe das etapas que irão 
construir as reivindicações da 
categoria para este ano:

29 e 30 de abril Conferência Regional dos Bancários de Curitiba e região

10 a 12 de maio Encontro Estadual de Bancos Privados

13 a 15 de maio  Encontro Estadual de Bancos Públicos

27 e 28 de maio Conferência Estadual dos Bancários do Paraná

09 de junho Encontro Nacional de Bancos Privados

09 e 10 de junho Congresso Nacional de Bancos Públicos

10 a 12 de junho  24ª Conferência Nacional dos Bancários

13 de junho Assembleias de aprovação da minuta de reivindicações
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Clique no botão para 
acessar o site do Sindicato

 *Datas atualizadas em 19 de abril.

https://www.bancariosdecuritiba.org.br/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/?post_types=&s=confer%C3%AAncia+regional
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/campanha-salarial-responda-a-consulta-ate-2504/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/espaco_cultural__faca_sua_reserva_para_utilizar_a_quadra_poliesportiva18248/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/sede-campestre-saiba-como-reservar-saloes-de-festa-churrasqueiras-e-quiosques/
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Mesa temática 
discutiu prevenção 
e combate à 
violência contra 
mulher

Pandemia 
impactou mais a 
vida das mulheres 
trabalhadoras

Negociações 
com o Itaú 
seguem novo 
modelo

ELEIÇÕES NA
CASSI E PREVI

ELEIÇÕES
NA FUNCEF

BB apresentou 
proposta de 
Trabalho Remoto 
Institucional (TRI) 

Caixa aceita 
proposta de 
Promoção por
Mérito dos 
empregados

MULHERES

Relembre as ações 
do Mês da Mulher 
nas redes do 
Sindicato

09/03 | Sindicato 
negociou retorno ao 
trabalho presencial e 
horas negativas

16/03 | Banco 
apresentou Programa 
Recomece, para 
retorno dos afastados

Bancários do Santander
protestaram contra abusos
> No dia 29 de março, os bancários protestaram contra o desrespeito à 
legislação brasileira e ao acordo coletivo, as demissões durante a pan-
demia, o fechamento de agências e departamentos e a convocação do 
grupo de risco ao retorno presencial.
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> Chapas 6 e 77, Unidos por 
uma Cassi Solidária, venceram 
eleição da Cassi. Eleições da 
Previ serão de 18 a 29 de abril 
e Sindicato apoia a Chapa 3, 
Previ para os associados.

> Em novo modelo, eleições 
da Funcef acontecem de 22 a 
25 de abril (1º turno), e de 29 
de abril a 02 de maio (2º tur-
no). Sindicato apoia os candi-
datos do movimento Juntos, a  
Funcef é dos participantes.

> Sindicatos propuseram e o 
banco aceitou um novo formato 
para as reuniões da mesa perma-
nente nacional de negociações. 
Em março, foram realizados dois 
encontros.

COE/ITAÚ

BANCOS PÚBLICOS

Retorno das 
gestantes 
ao trabalho 
presencial é 
voluntário

Bancários não 
suportam mais 
cobranças 
para vender 
consórcio

BRADESCO
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https://www.bancariosdecuritiba.org.br/sindicato_realiza_dia_nacional_de_luta_contra_os_abusos_do_santander18252/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/retorno-ao-trabalho-presencial-das-gravidas-no-bradesco-tem-de-ser-voluntario/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/bradesco-consorcio-alucinacao-na-fase-turbo-2/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/coe-itau_negocia_retorno_ao_trabalho_presencial_com_o_banco18202/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/itau_apresenta_programa_recomece_para_coe18220/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/mesa_discute_prevencao_e_combate_a_violencia_contra_mulher18254/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/pandemia-impactou-mais-mulheres-trabalhadoras/
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTU3MzI0MTUwMjM2MDY1?story_media_id=2776582625007273929_38919797960&utm_medium=share_sheet
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/bb-apresenta-a-implementacao-do-trabalho-remoto-institucional/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/vitoria-dos-empregados-entidades-conquistam-promocao-sem-retaliacao/
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