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Escaneie o QR Code 
para acessar o site

Você sabia que
a sindicalização 
garante diversas 

vantagens e 
benefícios? 

SEJA SÓCIO DO SINDICATO!

Já se
sindicalizou? 
Indique seus colegas de 
trabalho e troque por prêmios  

01 indicação
Bolsa térmica do Sindicato; vale-cultura de 
R$ 100 ou voucher de R$ 100 em serviços do 
Sindicato

03 indicações
Day use para 2 pessoas no La Dolce Vita, 
passeio de trem para 2 pessoas até Morretes 
(Serra Verde Express), vale-cultura de R$ 300 
ou voucher de R$ 300 em serviços do 
Sindicato

05 indicações
Kindle 10ª geração (Amazon), voucher de R$ 
500 na agência de turismo D.Klassen, day use 
para três pessoas no La Doce Vitta ou 
vale-cultura de R$ 500

10 indicações
Voucher de R$ 1.500 na agência de turismo 
D.Klassen, videogame Nintendo Switch Lite ou 
estadia para 2 pessoas na Pousada Valle do 
Ribeira

INGRESSOS

À VENDA!
O evento
mais
esperado
do ano!

Início a partir de
03 de dezembro

Sede Campestre
Rua Rotterdam, 1224 - Piraquara

Sindicalizados
receberão em breve a 

Sindicato dispõe de 
assessoria jurídica 
especializada.
Conheça

Convênios garantem 
descontos em 
saúde, educação 
e lazer 

Agenda
2023

VEM AÍ! 

https://www.bancariosdecuritiba.org.br/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/mostra-de-bandas-2022-ingressos-ja-estao-a-venda/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/prazo-para-solicitar-a-devolucao-da-contribuicao-negocial-sera-de-24-11-a-23-12/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/vantagens-de-ser-socio/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/secretaria-juridica/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/saude/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/vem-ai-a-temporada-de-verao-da-sede-campestre/
https://recadastramento.bancariosdecuritiba.org.br/#/
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BA Trabalhadores 
têm nova 
oportunidade
de avançar

Negociação sobre 
Teletrabalho 
começa em 
novembro.
Acompanhe!

BANCO DO BRASIL

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

CAIXA

Vales refeição 
e alimentação 
dos empregados 
serão da Caixa 
Cartões 

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

ITAÚ

Bancários do 
Itaú conquistam 
anistia total
das horas 
negativas

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

BRADESCO

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Apesar do lucro 
de R$ 19 bi, 
Bradesco fecha 
159 agências
em 9 meses

SANTANDER

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Copa 2022: 
Sindicato exige 
que Santander 
abone horas de 
jogos do Brasil

Confira a nova 
Convenção 
Coletiva de 
Trabalho dos 
financiários 

FINANCEIRAS

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Com a eleição de um governo 
democrático, sustentado por uma 
frente ampla de centro-esquerda, 
a classe trabalhadora ganhou uma 
nova chance de fortalecer sua or-
ganização e ampliar a luta por di-
reitos. Após seis anos de ataques, 
o Sindicato entende o novo mo-
mento como uma oportunidade de 
propor ações para a transformação 
social e a (re)construção do Brasil.

Ao longo de 90 anos, passamos 
por diversas conjunturas. Em todas 
elas, seguimos irredutíveis na de-
fesa dos direitos dos trabalhadores 
e na construção de uma socieda-
de justa e democrática. Resistimos 
quando foi necessário, avançamos 
quando foi possível. E, a partir de 
agora, nos comprometemos a conti-
nuar nas ruas e nas redes, junto com 
cada trabalhador e trabalhadora. 

Após o processo eleitoral, sa-
ímos fortalecidos com a criação 
e atuação das Brigadas Digitais e 
dos Comitês Populares de Luta. 
Instrumentos que devem continuar 
ativos para organizar e mobilizar as 
forças populares a partir da base. 
Seguiremos pautando o debate so-
bre o direito dos trabalhadores, a 
defesa das empresas públicas e o 
desenvolvimento social. Temos um 
longo caminho rumo ao Brasil do 
futuro, com justiça social, equida-
de e bem-estar para todos e todas. 

Por fim, derrotar a extrema-di-
reita nos permite, além de barrar 
os retrocessos sociais e econômi-
cos, retomar o fortalecimento das 
instituições brasileiras e do Estado 
Democrático de Direito, estabeleci-
do na Constituição Federal e funda-
mentado na soberania, na cidada-
nia, na dignidade e no pluralismo. 
Com essa perspectiva, o Sindicato 
conta com você nessa jornada!

https://www.bancariosdecuritiba.org.br/banco-do-brasil-agendada-primeira-reuniao-sobre-teletrabalho/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/va-e-vr-dos-empregados-serao-da-caixa-cartoes/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/lucro-do-bradesco-ate-setembro-foi-de-r-19-bi/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/movimento-sindical-exige-que-santander-abone-horas-de-jogos-do-brasil/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/trabalhadores-do-itau-conquistam-anistia-total-das-horas-negativas/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/wp-content/uploads/2022/10/financiarios-cct-geral-2022-2024.pdf
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