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Você está pronto para
defender nossos direitos?
> As negociações entre o Coman-
do Nacional dos Bancários e a Fe-
deração Nacional dos Bancos (Fe-
naban) começaram em 22 de junho 
e irão continuar durante todo o mês 
de agosto. É muito importante que 
a categoria esteja mobilizada e 
se informe sobre o andamento da 
Campanha Nacional 2022 nos ca-
nais de comunicação do Sindicato. 
Confira nossas reivindicações: 

> No ano em que completa 90 
anos de fundação, o Sindicato 
dos Bancários e Financiários de 
Curitiba e região tem um convite 
especial para você: vamos juntos 
fazer parte dessa trajetória que 
já soma nove décadas de lutas e 
conquistas?

> Para incentivar a participação, 
está sendo promovida a Campa-
nha de Sindicalização 2022, com 
brindes e premiações para novos 
e já sindicalizados! A campanha 
tem validade de 01 de julho a 31 
de dezembro de 2022.

Escaneie o QR Code 
para acessar o site

Campanha de 
Sindicalização

Escaneie o
QR Code e 
leia a matéria 
completa

• Reposição da inflação    
(INPC) + 5% de aumento real;
• Aumento maior nos vales  
  refeição e alimentação; 
• Garantia dos empregos;
• PLR de 3 salários +  
R$ 12.887,04, atualizada pelo 
índice de reajuste;  
• Jornada contratual de 4 dias  
de trabalho, entre segunda e 
sexta-feira;
• Fim das metas abusivas;
• Combate ao assédio moral;
• Proteção aos trabalhadores 
adoecidos;
• Acompanhamento e 
tratamento de bancários
com sequelas da Covid-19.

Novos sindicalizados 
recebem brinde de 
boas-vindas!

Indicações de novos 
sindicalizados valem brindes!

Todos os 
sindicalizados 
concorrem aos 
sorteios de prêmios!

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa
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https://www.bancariosdecuritiba.org.br/fase-2-negociacoes-da-campanha-nacional-dos-bancarios-2022/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/campanha-nacional-dos-bancarios-2022-ganha-as-ruas/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/sindicato-lanca-campanha-de-sindicalizacao-2022/
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Campanha
Nacional 2022: 
Acompanhe as 
negociações 
específicas

Campanha 
Nacional 2022: 
Negociações
já estão em
andamento

BANCO DO BRASIL CAIXA

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Mobilização 
dos bancários 
é fundamental 
para conquistar 
avanços

SAFRA

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

BRADESCO

Campanha 
Nacional 2022: 
Reivindicações já 
foram entregues 
ao banco

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

BANRISUL

Campanha 
Nacional 2022:
Banco já está com 
as reivindicações 
da categoria

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

ITAÚ

Bancários 
protestam contra 
regras do Gera, 
assédio e volta 
das demissões

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

SANTANDER

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

COE/Santander 
cobra solução 
urgente para 
assédio em 
Curitiba

Financiários 
continuam 
aguardando 
Fenacrefi marcar 
negociação

FINANCEIRAS

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa
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https://www.bancariosdecuritiba.org.br/90-anos-do-sindicato-construindo-o-futuro/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/campanha-nacional-negociacao-conquista-avancos-no-combate-ao-assedio-sexual/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/funcionarios-do-bb-pedem-aprimoramento-no-combate-ao-assedio-sexual-e-moral/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/cee-cobra-rigor-na-apuracao-de-assedio-sexual-na-caixa/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/banrisulenses-entregam-pauta-de-reivindicacoes-ao-banrisul/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/bancarios-do-bradesco-entregam-minuta-especifica-ao-banco/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/14-07-bancarios-do-itau-realizam-dia-nacional-de-lutas/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/coe-santander-denuncia-negligencia-do-banco-em-curitiba/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/fase-2-negociacoes-da-campanha-nacional-dos-bancarios-2022/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/representantes-dos-financiarios-entregam-minuta-a-fenacrefi/
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