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Relatório das atividades da Secretaria de Políticas Sociais  

do Sindicato dos Bancários do Rio -  2015 / 2021 

 

Ao assumir a direção da Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato tinha plena 

consciência da importância do papel desta em relação aos Movimentos Sociais. Desde o 

início da sua criação, a Secretaria abraçou diversas frentes de lutas e teve presença 

marcante na organização, mobilização e debates de ideias, colocando a categoria 

bancária no centro dos debates. Assim, procurei ampliar ainda mais a nossa participação 

nos movimentos sociais e organizar a luta em defesa das mulheres e homens negros 

contra o racismo e a discriminação; a luta pela igualdade de oportunidade; defesa da 

Infância e da Juventude (com o lançamento da Campanha Nacional Contra a Violência e Prostituição 

Infantil); contra o Feminicídio e a violência doméstica; pelos direitos e o respeito aos grupos LGBTQIA+; 

em defesa das Pessoas com Deficiência – PDI (pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) e demais formas de desigualdades e 

injustiças sociais. 

Como parte destas atividades, além dos debates, promovemos shows e apresentações teatrais, roda de 

mulheres poetas (com a presença de atrizes, cantoras etc.), lançamentos de livros com autoras e autores que 

discutem preconceito, discriminação e racismo, direitos das mulheres, encontros temáticos, como por 

exemplo, “Mulher, Espaço e Poder”, “Encontro da Mulher Bancária” e atividades de rua em datas previstas 

em nosso Calendário Anual de Atividades. Além do Jornal Bancário que é fundamental para a divulgação 

das atividades da Secretaria, criamos o Jornal Bangêneros, para veicular as matérias específicas sobre os 

temas com os quais trabalhamos no dia a dia.   

Em 2016 a categoria bancária obteve uma importante conquista, que passou a fazer parte da Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT): a ampliação da licença-paternidade em mais 15 dias, uma reivindicação que 

vinha sendo discutida há algum tempo na mesa de negociação com os banqueiros. A partir de 2017, a 

Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato passou a organizar e promover o curso Paternidade Responsável 

– popularmente conhecido como Paizão Bancário. O curso é obrigatório para que o bancário possa usufruir 

do benefício conquistado. Então, a partir de 2017, realizamos quatro cursos ao longo do ano. Inicialmente as 

primeiras turmas tinham três dias de aula. Posteriormente fizemos um reajuste e reduzimos a duração do 

curso para dois dias, o que permanecem até o presente. As aulas que antes eram presenciais, com a 

pandemia, recorremos ao formato virtual.  
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Com a realização da turma nos dias 18 e 19 de maio de 2021, totalizaremos 18 turmas e centenas de 

bancários beneficiados pelo Programa Paternidade Responsável. A próxima turma está prevista para os dias 

17 e 18 de agosto. 

Seguindo o nosso Calendário, organizamos, nas respectivas datas, atividades relacionadas aos temas 

propostos. No Dia Internacional da Mulher, oito de março (transformado no Mês da Mulher), é organizada 

uma caravana pelo centro, com distribuição de flores ou “lembranças” para as bancárias, além de 

apresentação de músicos que executam peças ao som de violino. E durante o mês, outras atividades são 

realizadas: debates, exibição de filmes, “Botequim Bancário” etc. O mesmo ocorre no Dia da Consciência 

Negra, dia 20 de novembro (também transformado no Mês da Consciência Negra), no qual promovemos 

debates, atos de rua, lançamento de livros e exibição de filmes etc. 

A partir do ano de 2017, passamos a fazer um relatório anual das nossas atividades e postar no Site do 

Sindicato, no link da Secretaria, bem como uma galeria de fotos e recortes de matérias publicadas no Jornal 

Bancário e as edições do jornal específico da Secretaria, o BanGêneros.  

Assim, nossa atuação tem sido pautada nos seguintes preceitos:  

a) Incentivar, organizar e coordenar o trabalho sindical nos assuntos que se referem à cidadania, raça, 

juventude, gênero, Pessoas com Deficiência e orientação sexual etc.; 

 b) Promover estudos, debates e outras iniciativas que visem aprofundar o entendimento destas questões pela 

categoria;  

c) Articular as relações do Sindicato com setores da sociedade que atuam com vistas à ampliação dos 

espaços de cidadania plena e contra qualquer tipo de discriminação racial, de gênero ou por orientação 

sexual;  

d) Contribuir e orientar a preparação de artigos para o Jornal Bancário e outras publicações do Sindicato 

sobre os temas afetos a esta secretaria; 

e) Dado que estas questões se apresentam difundidas na ação sindical cotidiana, desenvolver junto aos diversos setores 

do Sindicato formas de conscientização para uma atuação positiva nas esferas administrativa, política e social.  

Espero que os próximos anos sejam de esperança e de superação. Que o Brasil e o mundo voltem à 

normalidade, para que as trabalhadoras e os trabalhadores possam vislumbrar um futuro sem as incertezas do 

presente. Que bancárias e bancários, bem como a população brasileira possa trabalhar em paz, viver em paz, 

sem medo de sair de casa por conta da pandemia que já vai para o segundo ano.  

Que a Secretaria de Políticas Sociais continue desenvolvendo suas atividades, trilhando o caminho da luta 

e buscando sempre transformar a realidade, como disse Charlie Chaplin: “Lutemos por um mundo novo... 

um mundo bom que a todos assegura o ensejo de trabalho, que dê futuro a juventude e segurança à velhice”. 

É o que desejo para o companheiro que vai me suceder à frente do Coletivo da Secretaria, lembrando, no 

entanto, que estaremos sempre junto, pois afinal, a luta é de todos. 

 

 
Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato dos Bancários do Rio 

Kátia Branco 



 

Anexos 
I – Calendário permanente de atividades da Secretaria de Políticas Sociais 

Janeiro 21 Dia Nacional de combate à intolerância Religiosa 

 29 Dia Nacional de Respeito às Travestis 

Fevereiro  21 Conquista do voto feminino. 

Março 8 Dia Internacional da Mulher (Mês da Mulher) 

 21 Dia internacional Pela Eliminação da Discriminação Racial 

 27 Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica 

 30 Dia Nacional da Mulher 

Maio 1 Dia da Trabalhadora e do Trabalhador 

 13 Dia Nacional de Luta Contra o Racismo 

 17 Dia Internacional de Combate a Lesbofobia, Homofobia e Transfobia 

 18 Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil 

 28 Dia de Combate a Mortalidade Materna 

Junho 4 Dia Internacional das Crianças Vítimas de Violência 

 7 Dia Mundial contra a Violência à Pessoa Idosa 

 21 Dia de Luta por uma Educação não Sexista e Sem Discriminação 

 28 Dia do Orgulho LGBTQIA+ 

Julho 23 Dia Nacional da Trabalhadora e do Trabalhador Rural 

 25 Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha 

Agosto 7 Sanção da Lei Maria da penha 

 12 Dia Nacional dor Orgulho Lésbico 

 12 Marcha das margaridas 

 29 Dia da Visibilidade Lésbica 

Setembro 6 Dia Nacional pela Igualdade da Mulher 

 21 Dia Nacional de Luta das Pessoas Portadora de Deficiência 

 23 Dia Internacional Contra a Exploração e Tráfico de Mulheres e Crianças 

Outubro (Rosa) 17 Dia Nacional Contra a Pobreza e a Violência Sexista 

 26 Dia Nacional da Juventude 

Novembro (Azul) 20 Dia Nacional da Consciência negra (Mês da Consciência Negra) 

 20 Início da Campanha 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres 

 25 Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

Dezembro 6 Massacre de Mulheres de Montreal (Canadá) 

    

 

 

II – Relatório das atividades da Secretaria de Políticas Sociais  

do Sindicato dos Bancários do Rio em 2017 
 

De acordo com as suas atribuições, a Secretaria de Políticas Sociais do SEEB-Rio participou e/ou promoveu 

as seguintes atividades no ano de 2017: 

 

Março – Mês da Mulher – matérias no Jornal Bancário e atividades: 

– Passeata das mulheres contra a Reforma da Previdência 

– Caravana nas agências do centro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

– Caravana e feijoada em Bangu 

– Curso Paternidade Responsável – I Turma – realizado nos dias 21,22e 23 de março de 2017. A primeira 

turma teve 70 inscritos e 42 diplomados. 

– Participação em várias passeatas organizadas pelo movimento. 

Maio – Curso Paternidade Responsável – II Turma – realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2017 com 44 



inscritos e 26 diplomados. 

Junho – Debate LGBT, com a presença de Marcelo Max (UMA-LGBT) Mariana (LBL/RJ), Lucas 

Bugarelli e Adilson Barro (Contraf-CUT) 

Agosto – Realização do terceiro Curso Paternidade Responsável, nos dias 22 e 23, com 42 inscritos e 28 

diplomados. 

– Publicação do Jornal BanGênero) edição nº 6) 

Outubro – Participação em debates e manifestações no Outubro Rosa 

Novembro – Lançamento da Campanha de combate à discriminação: “Não é preciso ser para sentir” 

– Realização do quarto Curso Paternidade Responsável nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, com 21 

inscritos e 15 diplomados. 

– Mês da Consciência Negra no Sindicato – Debate com Éle Somog, Almir Aguiar, Katia Branco e Karol 

Bandeira 

Dezembro – Dia 12 – Kátia representou a Secretaria de Políticas Sociais na reunião da Comissão Bipartite 

de Igualdade e Oportunidade - negociação com a Febraban 

 

III –  Matérias da Secretaria publicada no Jornal Bancário (títulos) 

1 – Cumprimento da licença-paternidade 

2 – „Sindicato prepara bancários para a licença paternidade de 20 dias‟ 

3 – Paternidade Responsável terá curso nos dias 21, 22 e 23 de março 

4 – Combate ao Feminicídio 

5 – Mulheres declaram guerra a Temer e às reformas 

6 – Machismo ridículo de Temer é discursos do século passado 

7 – Nesta sexta tem caravana em Bangu e feijoada na subsede 

8 – Curso para pais termina nesta quinta 

9 – Sexta tem feijoada em Campo Grande 

10 – Dia Internacional Contra a Discriminação Racial 

11- Curso paternidade responsável foi um sucesso 

12- Mães presidiárias não tem o mesmo privilégio de esposa de Cabral e continuam presas 

13 – Sindicato abre novas vagas para curso de paternidade responsável 

14 – Curso Paternidade Responsável será nos dias 30 e 31 de maio 

15 – Sindicato convida para debate sobre direitos LGBT 

16 – LGBT: bancários avançam na reivindicação de direitos 

17 – Sindicato prepara pais novos para Programa Paternidade Responsável 

18 – Programa Paternidade Responsável vai para a terceira edição em agosto 

19 – Programa paternidade para sindicalizados 

20 – Programa Paternidade será realizado na terça e quarta-feira 

21 – Bancários lançam campanha de combate à discriminação 

22 – É necessário combater o racismo presente na sociedade 

23 - Debate sobre racismo nos bancos será realizado nesta terça, no Sindicato 

24 – Mulher - Pelo fim da violência 

25 –  Bancos não avançam no combate ao assédio moral 

26 - Campanha de combate à discriminação é lançada no Rio 

 

IV – Atividades virtuais 

- participação em todas as reuniões da CGROS ao longo do ano 

- participação no Fórum oito de Março das Mulheres 

- participação nos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

-  Fevereiro – dias 10 e 11 – Curso Paternidade Responsável  

- Agosto – dias 18 e 19 – Curso Paternidade Responsável 

- Novembro – dias 17 e 18 – Curso Paternidade Responsável 

 

 

 

 



 

 

V – Imagens 
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