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Defi nido o calendário daDefi nido o calendário da
CATEGORIA VAI À LUTA

campanha nacional 2022campanha nacional 2022
O Comando Nacional 

dos Bancários, reunido 
na última segunda-feira 
(18), defi niu o calendá-
rio dos encontros e da 
Conferência Nacional da 
campanha salarial 2022, 
que serão realizados em 
formato híbrido, em função da 
pandemia da covid-19 e de suas 
variantes no país. O número de 
delegados e participantes presen-
ciais fi cou estabelecido em 150 
(BB), 200 (CEF), 150 (Privados, 
sendo 50 para cada um dos gran-
des bancos: Itaú, Bradesco e San-
tander) e 500 para a Conferência 
Nacional da categoria. 

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO

A presidenta da Federação Es-
tadual das Trabalhadoras e Traba-
lhadores do Ramo Financeiro do 
Rio de Janeiro (Federa/RJ) Adria-
na Nalesso, esteve na reunião do 
Comando e destacou a importân-
cia da participação da cate-
goria na campanha 
nacional, num ano 
decisivo para toda a 
classe trabalhadora e 
para o futuro do Brasil. 
“Este é um ano muito importante 
para nós, trabalhadores. Vemos os 
ataques do governo Bolsonaro aos 
nossos direitos e à organização 
sindical, como o acordo individu-

• 20 e 21/5 - Encontro Estadual dos Bancários e Bancárias RJ
• 8 a 10/6 - Congressos Nacionais do BB e da CEF 
• 9 e 10/6 - Encontro Nacional dos Bancos Privados
• 10 a 12/6 - Conferência Nacional (Hotel Holliday Inn, em SP)

Calendário da Campanha Nacional 

al estabelecido no Home Ofi c-
ce. Que força tem o bancário se 
ele negociar diretamente com os 
bancos? Mais do que nunca, a ca-

tegoria precisa estar mobilizada e 
participar ativamente das ativida-
des da campanha nacional”, disse. 
Adriana lembrou ainda a impor-

tância da pesquisa que será reali-
zada para ouvir todos os bancários 
e bancárias sobre as prioridades 
da campanha. 
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 do Santander do Santander

EM DEFESA DO EMPREGO

O Sindicato dos Bancários 
do Rio conseguiu mais uma 
vitória na Justiça Trabalhis-
ta contra as arbitrariedades e 
demissões ilegais cometidas 
pelo Santander. Desta vez a 
benefi ciada pela ação do De-
partamento Jurídico da en-
tidade foi Valéria de Souza, 
através de decisão do juiz 
Otávio Torres Calvet, da 11ª 
Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro. 

A bancária é mais uma a 
sofrer doenças em função da 
sobrecarga de trabalho e pres-
são desumana por metas im-
postas pelo banco espanhol. 

Valéria trabalha no banco 
desde 2003 e sofre de LER/
Dort, através de patologias 
ortopédicas e teve o seu caso 
incluído no chamado B91 

Valéria de Souza com a decisão 
judicial de sua reintegração. A 

bancária agradeceu o apoio que 
recebeu do Sindicato

(benefício destinado ao traba-
lhador  que se encontra impe-
dido de realizar suas ativida-
des profi ssionais por doença 

adquirida no local de traba-
lho). 

“Mais uma vez, o Santan-
der comete um abuso ao dis-
pensar uma funcionária que 
se encontra no período de es-
tabilidade em função de sua 
saúde, adoecimento causado 
pela própria política desuma-
na do banco para com seus 
empregados”, afi rma o dire-
tor do Sindicato, Marcos Vi-
cente, representante da COE 
(Comissão de Organização 
dos Empregados). O banco 
demitiu por justa causa, mas 
sua decisão ilegal foi barrada 
pelo Jurídico do Sindicato, 
garantindo o emprego e os 
direitos da bancária. Os ad-
vogados André Henrique e 
Natália Miranda estiveram a 
frente do processo judicial.

NOVAS TURMAS

Inscrições abertas para o curso 
Paternidade Responsável

A Secretaria de Políticas 
Sociais do Sindicato dos Ban-
cários do Rio está com inscri-
ções abertas para uma nova 
turma do curso de Paternidade 
Responsável. As aulas, que se-
rão ministradas por meio onli-
ne, serão realizadas dias 17 e 
18 de maio, das 18h às 21h.

O curso é necessário para 
que os bancários papais pos-
sam usufruir da licença pater-
nidade ampliada, o que é bom 
para a criança e para as ma-
mães.

"A lei que garantiu a am-
pliação da licença foi uma 

conquista da classe trabalha-
dora sancionada pela então 
presidenta Dilma Rousseff .
Como o curso é necessário 
para o trabalhador usufruir da 
licença, nós do Sindicato pro-
movemos as aulas, que têm 
sido um sucesso na categoria", 
explica o diretor da Secretaria 
de Políticas Sociais do Sindi-
cato, Robson Santos. Garanta 
sua inscrição pelos telefones 
2103-4170 e 2103-4165 ou por 
e-mail: cursopaternidade@
bancariosrio.org.br.

Os bancários e bancárias 
da região sul e sudeste come-
çarão a receber a vacinação 
antigripe de 28 a 30 de abril. 
A campanha nacional come-
ça em São Paulo e Osasco 
no dia 25 e seguirá em todo 
o país até o dia 30 de junho.
Este ano é a 25ª edição do tra-
balho de imunização da cate-
goria e 19 bancos deverão ser 
atendidos garantindo a cober-
tura de cerca de 370 mil traba-
lhadores.

SEDE CAMPESTRE

Feijoada
 neste sábado

 Será realizada neste sába-
do (23), a feijoada em come-
moração ao Dia de São Jorge. 
A festa será na Sede Campes-
tre do Sindicato e terá ain-
da uma roda de samba com 
o cantor Douglas Guedes.
O Bancário pode chegar mais 
cedo com a familia (a sede abre 
às 8h) para curtir a piscina, be-
ber uma cerveja e conversar 
com os amigos. E depois, cur-
tir a feijoada. Para comer a de-
liciosa feijoada o convite custa 
R$35 por pessoa.

É vacinação 
anti-gripe
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Sindicato cobra fim Sindicato cobra fim 
do assédio e das do assédio e das 

demissões no Safrademissões no Safra
Para cobrar o fi m das demis-

sões e do assédio moral, o presi-
dente do Sindicato, José Ferreira, 
se reuniu na terça-feira (12/4), 
com o gerente geral de Recursos 
Humanos do Safra, José Hamil-
ton Campos, e com Kátia Moraes, 
também do RH. O encontro foi 
marcado pelo próprio banco para 
discutir estes e outros assuntos.

Tanto as denúncias de as-
sédio, quanto as demissões es-
tariam ligadas ao desempenho 
dos funcionários. O problema é 
que as dispensas estavam sendo 
impostas arbitrariamente com a 
alegação de baixa performance, 
porém, sem dar ao bancário o 
tempo necessário para mostrar a 
sua capacidade profi ssional. Em 
muitos casos, o corte era feito 
porque o funcionário não tinha 
o certifi cado CPA-20 da Andima 
(Associação Nacional das Insti-
tuições de Mercado Aberto) .

POSTURA DOS GESTORES

Ainda no que diz respeito às 

denúncias de assédio moral, o 
diretor da Secretaria de Saú-
de, Edelson Figueiredo, que 
também esteve presente na 
reunião, cobrou explicações 
sobre a postura adotada pelos 
gestores. O gerente geral de 
RH informou que irá apurar 

DIÁLOGO É O CAMINHO - José Ferreira, presidente do Sindicato, 
considerou positiva a postura do banco de abrir diálogo para busca de soluções

as denúncias e retornará, em 
uma semana, com respostas. 
O Safra sugeriu oferecer pales-
tras sobre assédio moral para 
os gestores, com a presença 
do Sindicato. Também parti-
cipou da negociação o diretor 
do Sindicato Wanderlei Souza.

RECÉM-CONTRATADOS

O Sindicato reivindicou que 
fosse feita uma avaliação das de-
missões, sobretudo as que atingi-
ram os recém-contratados, já que, 
nestes casos, o motivo apresenta-
do de nota baixa na performance 
não passaria de mera alegação. A 
medida foi solicitada para que o 
funcionário tenha tempo para ser 
criteriosamente avaliado. 

O presidente do Sindicato, 
José Ferreira, reivindicou tam-
bém a reversão das demissões im-
postas com base na não obtenção 
da certifi cação CPA-20. A propos-
ta é garantir ao bancário um prazo 
de 120 dias para conseguir o certi-
fi cado. “Consideramos positiva a 
postura do banco ao abrir diálogo 
para que sejam analisadas as de-
núncias e as pendências. Aguar-
damos que as reivindicações 
sejam atendidas para melhorar a 
comunicação e seguir com pro-
postas que benefi ciem a categoria 
bancária”, afi rmou Ferreira.

Saiba como participar do Seminário
sobre adoecimento psíquico no trabalho

Evento será realizado no dia 28 de abril, com transmissão via  aplicativo Zoom, das 9h às 13. Inscrições vão até o dia 26

• 9h - Abertura

• 9h15 - Documentário ‘Suicídio e tentativas de suicídio: 
como abordar e prevenir’

• 9h45 - Painel: suicídio na categoria com Marcelo Montei-
ro (diretor do documentário) e André Guerra (psicólogo)

• 11h - Quando o silêncio e conivência podem levar à Sín-
drome de Burnout; Rui Socker (psicólogo e psicoterapeuta)

Confi ra a programação (28 de abril)
O Seminário “Adoeci-

mento Psíquico no Trabalho 
Bancário”, organizado pela 
Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) será re-
alizado no próximo dia 28 de 
abril, das 9h às 13h. 

O evento será transmitido 
pelo aplicativo Zoom e as ins-
crições devem ser feitas, ante-
cipadamente, até o dia 26 de 
abril. A data escolhida coinci-
de com o Dia Internacional em 
Memória das Vítimas de Aci-
dentes de Trabalho.

“É importante a categoria 
participar deste evento online, 
pois é cada vez maior o núme-
ro de trabalhadores com do-

enças psíquicas causadas pela 
pressão e assédio moral e no 
caso dos bancários este é um 
problema grave em função das 
metas desumanas”, explica o 
diretor da Secretaria de Saúde 

do Rio, Edelson Figueiredo. 
A Secretaria de Imprensa do 
Sindicato disponibilizou no 
site da entidade o link para as 
inscrições do evento: www.
bancariosrio.org.br



Sindicato apoia Sindicato apoia 
Chapa 3 da PreviChapa 3 da Previ

 Votação começou na segunda-feira (18) e vai até o dia 29 de abril
“O movimento sindical apoia 

a chapa da situação, Chapa 3, que 
vem protegendo os direitos dos 
associados e associadas da Previ, 
com independência em relação 
ao patrocinador, que é o Banco 
do Brasil, e contra ameaças do 
mercado fi nanceiro para acabar 
com a exclusividade dos fundos 
de pensão fechados”. A declara-
ção foi feita pelo coordenador 
da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Bra-
sil (CEBB), João Fukunaga. A 
votação para diretores eleitos da 
Previ começou na segunda-feira 
(18/4) e vai até 29 de abril.

“A segurança da Previ (Caixa 
de Previdência dos Funcionários 
do BB) é o olhar vigilante dos seus 
donos” é o lema da campanha da 
'Chapa 3 – Previ para os Associa-
dos' – que sintetiza o seu principal 
objetivo que é garantir que os elei-
tos representem efetivamente os 
interesses dos funcionários sejam 
da ativa e aposentados, associados 
ao fundo de pensão. 

DE OLHO NO PATRIMÔNIO

Há tempos o mercado fi nan-
ceiro está de olho no patrimônio 
de R$ 1,2 trilhão dos trabalha-
dores, geridos pelos fundos de 
pensão, do qual a Previ adminis-
tra mais de R$ 220 bilhões. “A 
eleição da Chapa 3 tem como 

fi nalidade, sobretudo, afastar 
esta ameaça e manter a gestão 
compartilhada entre diretores 
eleitos e indicados pelo banco”, 
afi rmou Rita Mota, diretora do 
Sindicato e membro da Comis-
são de Empresa dos Funcioná-
rios do BB.

A rentabilidade dos pla-
nos da Previ, no longo prazo, 

é maior que dos outros fundos 
e do mercado, como mostram 
dados do próprio Ministério da 
Economia e Previdência. O Pre-
vi Futuro, por exemplo, de 2012 
a agosto de 2021 (o último dado 
disponível), rentabilizou 178%. 
No mesmo período, os planos 
das entidades abertas, adminis-
trados pelos bancos, rentabiliza-
ram 108%. Já a rentabilidade do 
Plano 1, no período de 2018 a 
agosto de 2021, foi 68,4%, con-
tra apenas 25,6% dos planos ge-
ridos pelos bancos privados. 

“A Previ sempre teve o dife-
rencial de ser gerida por funcio-
nários do banco, que são os donos 
da Previ. Isso continua até hoje e 
a gente vai continuar defendendo 
que continue sendo dessa forma”, 
explica Márcio Souza, atual dire-
tor de Administração da Previ e 
candidato à reeleição para o cargo 
na Chapa 3. As propostas da Cha-
pa 3 você encontra no link (https://
previparaosassociados3.com.br/), 
disponivel em nosso site.

Eleições da Funcef começam Eleições da Funcef começam 
nesta sexta-feira (22)nesta sexta-feira (22)

Os empregados da Caixa 
Econômica Federal têm um im-
portante desafi o: as eleições da 
Funcef, o fundo de pensão dos 
empregados do banco. A votação 
será realizada a partir desta sexta-
-feira, 22 de abril e vai até segun-
da-feira (25). O pleito defi nirá os 
novos diretores de Benefícios e 
de Administração e Controlado-
ria, dois conselheiros deliberati-
vos, um fi scal e seus respectivos 
suplentes.

QUEM PODE VOTAR

Podem votar todos os partici-
pantes ativos e assistidos maiores 
de 18 anos, com benefício vita-
lício, que tenham se inscrito até 
31 de janeiro de 2022 em planos 
de benefícios administrados pela 
Funcef. 

COMPROMISSO

O Sindicato dos Bancários do 
Rio e entidades fi liadas à Confe-
deração Nacional dos Trabalha-

dores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) apoiam os 
candidatos do movimen-
to “Juntos – a Funcef é dos 
participantes”, que dispu-
tam as eleições da Fundação 
dos Economiários Federais 
(Funcef).

“É fundamental eleger-
mos representantes compro-
missados com os trabalha-
dores, especialmente neste 
momento em que o ministro 
da Economia de Bolsonaro, 
o banqueiro Paulo Guedes, 
está, junto com o siste-
ma fi nanceiro privado, de 
olho gordo no patrimônio 
dos fundos de pensão dos 
funcionários das estatais”, 
afi rma o diretor do Sindi-
cato do Rio e presidente da 
Apcef/RJ, Paulo Matileti. O 
também diretor do Sindica-
to, Rogério Campanate de-
fendeu a unidade dos ban-
cários da Caixa em apoio 
ao movimento “Juntos - a 
Funcef é dos participantes”. 

“Apoiamos candida-
tos que têm compro-
misso com os parti-
cipantes da Funcef 
e com uma gestão 
de responsabilidade, 
transparência e par-
ticipação”, explica. 

VOTAÇÃO ONLINE

A votação será 
feita de maneira on-
-line no autoatendi-
mento do site ou do 
aplicativo da Fun-
cef. O acesso será 
por CPF e senha 
pessoal do eleitor.
Nesta quarta (20), às 
19h, haverá uma ple-
nária pelo Zoom para 
esclarecer eventuais 
dúvidas dos partici-
pantes. No site do 
Sindicato está dis-
ponivel o link para a 
participação na ple-
nária.


