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FEDERAÇÃO SINDICAL MUNDIAL

Sindicatos conquistam reajuste
acima da inflação e mantém direitos!
Após 15 rodadas de negociações na Campanha Salarial 2020/21, em cenário desfavorável, sindicatos saem do 0% proposto em 2020
pelos bancos, para 10,97 % de reajuste aos
bancários, em 2021. Num cenário adverso de

retirada de direitos pela Reforma Trabalhista.
Outros trabalhadores sofreram a intolerância
do governo e tiveram direitos cortados, salários congelados e reajuste abaixo da inflação
como nos Correios e somente a inflação para

Propostas dos bancos na mesa de
negociação 20/08/2020

petroleiros. Cerca de 80% dos acordos trabalhistas de outras categorias, fechados em
agosto de 2020, ficaram abaixo da inflação.
Compare as propostas dos bancos e o que os
sindicatos garantiram:

Conquistas dos sindicatos

Redução de até 48%
no valor da PLR

Aumento de 1,5% para salários,
com abono de R$ 2 mil

Reajuste zero com perda
de 2,65% nos salários

Para 2021, reposição INPC e aumento
acima da inflação de 0,5% para salários,
PLRs, vale-alimentação e refeição

Redução da gratificação de função de 55%
para 50% e retirar a 13ª cesta alimentação

Manutenção de todas as cláusulas da
CCT Fenaban e dos acordos específicos
de bancos públicos por 2 anos

Negociação individual sem a defesa do Sindicato,
para bancário com nível superior e salário acima
de 2 tetos do INSS: R$14.174,44 (2022). Para
pressionar o funcionário a reduzir direitos

Sem negociação individual, todos ficam
protegidos pelo Acordo Coletivo Nacional
e terão os mesmos direitos

O Sindicato tem de ser forte, necessita de maior
participação dos bancários, tanto nas filiações como nas
organizações das mobilizações e assembleias, em 2022.

SINDICALIZE-SE
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS

#semprenaluta!
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Sindicato dos Bancários de Santos e Região

Defenda-se, seja sócio e utilize todos serviços, descontos e lazer proporcionados
Tem ainda lazer, esporte, terapias, saúde,
beleza, clínicas estéticas, veterinária, turismo,
massagens, óticas, casa de repouso, enfim tudo
que você precisa utilizar e ainda ter desconto!

COLÉGIOS

Somente com os
descontos você paga
a totalidade ou parte
da mensalidade de
filiado e tem direito
a todos estes
serviços oferecidos
pelo Sindicato:

1 - Defesa dos salários e direitos da categoria;

Unisantos - Santos
(Universidade Católica de Santos)
www.unisantos.br
Consulte tabela pelo fone 3202.1670
ou direto (13) 3228.1221

UNAERP - Guarujá
(Universidade Ribeirão Preto)
www.unaerp.br
Descontos nas matrículas: 25%
Graduação e de 10% em Tecnologia

Universidade Santa Cecília - Santos
www.unisanta.br
desconto 10%

Esamc - Santos
www.esamc.br
descontos de 20% matrículas, 25%
transferências e 30% grupo (mín. 10)

São Judas - Santos
www.unimonte.br
desconto 20% na graduação
e 30% na pós-graduação

Fortec - São Vicente/Cubatão/P. Grande
www.fortec.edu.br
desconto de 20% nas mensalidades

Objetivo

Escola Liceu Santista

Colégio Santa Cecília

Escola Politécnica
Treinasse

Peter Pan
Casa Branca School

Hotéis/Associações/Colônias

2 - Atendimento jurídico agendado nas áreas
cível, trabalhista e previdenciária;

ACADEMIAS

UNIVERSIDADES

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região,
além de organizar os bancários, defender os
direitos e salários, mantém convênios com
diversas universidades, colégios e academias.

UNILUS - Santos
(Centro Universitário Lusíada)
www.lusiada.br
desconto de 15%
IBMEC / Damásio Educacional - Santos
www.damasio.com.br
desconto de 20%
UNIBR - São Vicente
(União Brasileira Educacional)
www.unibr.com.br
desconto de 15% para pagamentos
no 1º dia útil do mês

Incorpore Academia
Rua Pedro Américo, 292
Campo Grande, Santos

Santa Cecília Esportes
Rua Oswaldo Cruz, 266
Boqueirão, Santos

Hotéis/Associações/Colônias

3 - Atendimento odontológico agendado;
4 - Quadra de futebol soçaite;
5 - Piscina e churrasqueira;
6 - Locais para festas;
7 - Barraca de Praia;

Satélite Esporte Clube

8 - Colônias de Férias e Associações;

Itanhaém e Campos do Jordão

9 - Sede totalmente informatizada e toda uma
programação que inclui torneios de futebol soçaite, coral, bar cultural, palestras, cursos e etc.
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Siga-nos nas redes sociais

santosbancarios

Cadastre-se no WhatsApp

(13) 99209 2964

SINDICALIZE-SE

USCEESP - Associação dos Funcionários
do Banco Nossa Caixa/BB
Praia Grande (Balneário Flórida) e Itanhaém (Suarão)

Preencha formulário no site: santosbancarios.com.br,
procure um diretor ou entre em contato pelo fale conosco
do site, ou pelo whatsapp: (13) 992092964 ou ainda pelo
fone (13) 3202.1670 e fortaleça a luta da categoria.
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Conquistas do Sindicato
para os bancários e
bancárias nestes 89 anos
A luta sempre vale a pena. Nada cai do céu. Tudo foi conquistado com
muita luta, suor, demissões, prisões e até mortes de companheiros.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS

2004
Unificação da Categoria e uma das maiores greves nacionais realizada durante
30 dias que unificou bancários do setor
público e privado nas reivindicações por
um reajuste igualitário para todos conseguindo repor totalmente a inflação;
2005
Formação da Intersindical;

1933
Fundação do Sindicato dos Bancários de
Santos e Conquista da jornada de 6 horas;
1934
1ª Greve Nacional:
1 - Conquista da aposentadoria aos 30
anos de serviço e 50 anos de idade;
2 - Estabilidade após 2 anos de serviços (no setor público e privado);
3 - Criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários – IAPB;
1946
2ª Greve nacional com duração de 19
dias, sindicatos sofrem intervenções;
1951
A maior greve estadual realizada somente no Estado de São Paulo. Foram
69 dias de muita luta da categoria sofrendo repressão e prisões porque desafiavam a Lei de Greve que impedia o
setor de bancário de ter esse direito;
1961
Greve da Dignidade realizada pelos bancários do setor privado que
conquistam o 13º Salário;
1962
Conquistado em greve
nacional o sábado livre;

1964
Golpe Civil Militar:
1 - Corte de direitos a liberdade de expressão, proibição de greve ou qualquer
tipo de mobilização, extinção de direitos
trabalhistas conquistados em outras décadas como a estabilidade, IAPB e outros;
2 - Intervenção no Sindicato dos
Bancários de Santos e Região;
3 - Perseguição, prisão e tortura de diretores bancários;
1989
Conquista do Vale Refeição;
1990
Conquista do Plano de Saúde;
1992
Criação da Confederação Nacional dos
Bancários (CNB/CUT), conquista do
Acordo Único dos Bancários para todo
o País reivindicado desde 1951; Vale
refeição unificado tanto para 6 como 8
horas e concessão durante o ano todo,
inclusive nas férias; auxílio creche;
1994
Vale Alimentação ou Cesta Alimentação;
1995
Participação nos Lucros e Resultados – PLR;

2007
13ª Vale ou Cesta Alimentação;
2008
Aumento na distribuição da PLR;
2009
Ampliação da licença maternidade de quatro para seis meses;
2014
Fundação da Intersindical – Central da
Classe Trabalhadora. Uma Central combativa, autônoma com participação direta dos
trabalhadores, sem interferência de partidos
políticos, dos governos e dos patrões;
2004 a 2015
Organização de greves para conquistar reajustes acima da inflação;
2016
Conquista da ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias.
2018 / 2019 / 2020 / 2021
Mesmo em conjuntura adversa resultante
da reforma trabalhista, a categoria bancária,
organizada em seus sindicatos, conseguiu
fechar acordos de dois anos, nas últimas
duas campanhas salariais, que mantiveram
todos os direitos da CCT e ainda conquistaram reajustes acima da inflação.

FORTALEÇA A LUTA DA CATEGORIA BANCÁRIA. SINDICALIZE-SE!

