
Sindicato dos Bancários e Financiários do Município do Rio de Janeiro 
Ano LXXXVII - Maio 2022 - www.bancariosrio.org.br
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CASSI E PREVI

Vitória gigante Vitória gigante 
dos associados!dos associados!

Nos meses de março e abril 
deste ano os associados deram 
uma resposta contundente ao 
Banco do Brasil. Foram mais 
de 50% dos votos nas chapas 

O Encontro Estadual é o pon-
tapé inicial para defi nição das 
reivindicações específi cas dos 
funcionários do BB na Cam-
panha Nacional dos Bancários. 
Por isso a participação todos 
e todas é tão importante, neste 
caso a quantidade e qualidade 
estão fortemente ligados.

Este é o ano no qual serão 
renovadas todas as cláusulas de 
nosso acordo coletivo.  Pela nova 
legislação tudo o que temos em 
nosso atual acordo deve ser reno-
vado até 31 de agosto, caso isso 

apoiadas pelo movimento sin-
dical, tanto na CASSI quanto 
na PREVI. Uma postura fi rme 
diante do patrocinador, sem 
tergiversar sobre os anseios de 

seus representados foi o que 
nos uniu em torno de Fernando 
Amaral, na CASSI e Márcio de 
Souza e Paula Goto na PREVI. 
A luta continuará dura pois sa-

bemos o quanto o governo e o 
mercado estão ávidos em colo-
carem as mãos nesses patrimô-
nios criados com tanto sacrifí-
cio pelos funcionários.

Encontro Estadual do BB Encontro Estadual do BB 
abre campanha nacional 2022abre campanha nacional 2022

O encontro será de forma híbrida: presencial no auditório do 
Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro e virtual pelo link que 
será enviado aos inscritos

Para participar será preciso se inscrever pelo link https://pt.sur-
veymonkey.com/r/ConferenciaEstadual. Encaminhe suas su-
gestões e propostas pelo link a seguir: https://pt.surveymonkey.
com/r/EncontroBB

Programação:

• 9h - Abertura – Com a participação de Fernando Amaral, di-
retor eleito da Cassi e Marcio de Souza, diretor eleito da Previ. 
• Debate das propostas para os encontros de Mulheres e Juven-
tude e de Saúde do BB.
• 12 h – Almoço
• 13 h – Campanha Salarial e Organização –Mesa Contraf –João 
Fukunaga , Coordenador da Comissão de empresa do BB,  Rita 
Mota, representante do RJ na Comissão de Empresa  e Marcos 
Alvarenga, Diretor de Bancos Públicos da FEDERA RJ.
• Debates  e deliberação das propostas a serem encaminhadas ao 
Congresso Nacional do BB.
• Eleição dos delegados ao 33º Congresso de Funcionários do 
BB.

Encontro Estadual de funcionários do BB – 
FEDERA-RJ – 14/05/2022 – das 9h às 17h

não aconteça até esta data, todas 
as cláusulas perdem a validade.

Os debates do Encontro Es-
tadual serão encaminhados para 
o 33º Congresso de Funcioná-
rios do BB que será realizado 
nos dias 08, 09 e 10 de junho, 
na cidade de São Paulo, em for-
mato híbrido, parte presencial e 
parte através de plataforma de 
videoconferência. Dia 08 a noi-
te será a abertura, dia 09 Con-
gresso do BB e dia 10 Encontro 
de Mulheres e Juventude e En-
contro de Saúde. 

A nossa Federação, FEDE-
RA-RJ, terá direito a 20 dele-
gados para o Congresso Nacio-
nal, sendo 10 presenciais e 10 

virtuais.  Os debates e seminá-
rios serão transmitidos via live, 
possibilitando a participação de 
um maior número de bancários.
  



A loucura das metas vem atin-
gindo patamares cada vez mais in-
sanos. Sim, loucura, loucura, lou-
cura! Não existe outra explicação 
para o que o Banco vem fazendo 
com o PSO.

Quando em 2021 o plano de 
acabar com a função dos caixas foi 
barrado devido à nossa mobiliza-
ção, decidiram então transformar 
este plano em meta. Meta esta im-
posta para os próprios caixas! Sim, 
os caixas tem como meta acaba-
rem com eles mesmos. Nesta insâ-
nia, eles precisam reduzir cada vez 
mais o número de autenticações, 
para isso são orientados a fi carem 
nas salas de autoatendimento con-
vencendo os clientes e usuários a 
não utilizarem seus serviços!

É claro que a loucura não aca-
ba por aqui, o Conexão continua 
completamente desconexo da re-
alidade: esteira digital, resgate de 
DJO, arquivo zero, suprimento 
de numerário, compensação até 
as 09h30, ambiência, abertura de 
chamados, e, obviamente, as ven-
das, são algumas das muitas atri-
buições dos GEMODs. No caso da 
esteira digital, que é a conferência 
de documentos de contas abertas 
pela internet, exige-se como meta 
25 contas por funcionário, sim, 
meta de abertura de contas pela 
internet! 

PSO: Devora-te PSO: Devora-te 
a ti mesmo!a ti mesmo!

A irresponsabilidade com a 
saúde física e mental dos funcio-
nários é tanta que não é raro es-
barrarmos com Gerentes de Mó-
dulo correndo de uma agência 
para outra quando um deles está 
de férias, ou seja, um dos delírios 

no PSO é a onipresença de seus 
funcionários. Esses temas devem 
ser discutidos em nosso Encontro 
Estadual dos Funcionários do Ban-
co do Brasil, que será realizado no 
dia 14/05/2022 das 9h às 17h, daí 
a importância do envolvimento do 

maior número possível de funcio-
nários. Participe, presencialmente 
ou on line. Inscreva-se pelo link 
https://pt.surveymonkey.com/r/
ConferenciaEstadual e mande suas 
propostas para o link https://pt.sur-
veymonkey.com/r/EncontroBB.

Sedan : à espera de um desastreSedan : à espera de um desastre
Quando os ofi ciais de um navio russo tentam 

convencer seus marujos de que bastaria colocar 
sal na carne estragada que ela estaria própria 
para consumo, dão origem à uma rebelião, que 
por muito pouco não se tornou uma revolução. 
Este fato é contato num fi lme russo de 1925, En-
couraçado Pontekim. Passados quase cem anos, 
em pleno século 21, o Banco do Brasil resolve 
imitar a arte, onde o encouraçado é o prédio do 
SEDAN e a carne estragada são os elevadores. 
Foram 3 acidentes em menos de 40 dias, sendo 
que um deles com sérias consequências para um 
funcionário que precisou de atendimento médi-
co, fi cando inclusive de licença.

BUROCRACIA TECNOLÓGICA

O senso comum nos diz que a tecnologia veio 
para facilitar nosso dia-a-dia. Porém, no BB ela 
não disse para que veio, aliás, sim, serviu como 
desculpa para cortar postos de trabalho e comis-

sões, além de sobrecarga de trabalho. Com uma 
visão obtusa de negócio, onde acredita-se que 
basta trocar os nomes, extinguir, reduzir e centra-
lizar setores que a tecnologia, como num passe de 
mágica, resolverá tudo, e todos estarão “livres” 
para focar única e exclusivamente nos negócios. 
Mas na prática a realidade é outra, nas agências e 
lojas, por exemplo, para consertos urgentes tem o 
Help Desk, que mesmo sendo para casos urgen-
tes, aconselha-se a pedir urgência também na SU-
PER ADM. Nos casos menores abre-se chamado 
para o Carro Ofi cina, que pode ser verifi cado não 
ser o ideal, e aí, abre-se outro chamado para outro 
setor. E assim sofrem os funcionários e clientes 
com a demora de manutenção de ar-condiciona-
do e elevador. Ou seja, apesar da tecnologia ain-
da vivemos na era do carbono, telex e carimbo. 
O maior exemplo de que a tecnologia no BB 
está em dissonância com o senso comum é o ar 
condicionado, pois além da burocracia para ma-
nutenção, ele é controlado por uma empresa em 
Curitiba, sim é na capital paranaense, distante 

842 quilômetros do Rio de Janeiro, que se decide 
o horário de funcionamento e a temperatura dos 
aparelhos! Vivemos numa delirante burocracia 
tecnológica que precisa ser reavaliada urgente-
mente.

EDIFÍCO VENTURA

O Sindicato solicitou uma visita às insta-
lações do Edifício Ventura, para onde serão 
transferidos os setores que atualmente ocu-
pam o prédio do SEDAN. A intenção é veri-
fi car se as instalações estão adequadas para 
receber os funcionários, cuja preocupação 
está na quantidade de banheiros e local para 
almoço e lanche. Precisamos verifi car os bo-
atos espalhados pelos Escritórios de que ba-
nheiro é luxo e que para amenizar a falta de 
copa e cozinha haverá lanchonetes no local. 


