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Assembleia nesta quinta vai deliberar 
sobre valores do sócio contribuinte

O Sindicato realiza nesta quinta-feira, 29 de agosto, às 18h, 
a assembleia que vai defi nir os valores das mensalidades do 
sócio contribuinte e sócio aposentado, uma nova maneira da 
entidade buscar recursos para garantir a organização de luta 

da categoria. Participe.

Banerj: PL 3213 é pautado para
votação na Alerj nesta terça-feira

O Sindicato convoca todos os banerjianos para comparecerem 
às galerias da ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) 

nesta terça-feira, 27 de agosto, às 15 horas. O PL 3213 está 
na pauta para votação a pedido do governo estadual. Os 

banerjianos lutam para derrubar o veto do governador Wilson 
Witzel à proposta. 

Celebre a Convenção Coletiva: ela é a 
garantia dos direitos de todos os bancários

Comando Nacional da categoria consegue compromisso dos bancos que 
garante pagamento da PLR em setembro e reajuste salarial com aumento real

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES - Adriana Nalesso (D) presidente 
do Sindicato do Rio, participou da reunião que selou a garantia 

do pagamento da PLR em setembro e o aumento real de salários, 
conquistas preservadas pelo acordo de dois anos

O ACORDO FOI POSITIVO – Levantamento do Dieese mostra que, 
em junho,  apenas 35,9% das categorias conseguiu aumento real e 

51,3% não conquistou sequer a reposição da infl ação. 
Os bancários conquistaram ganho real

No Mês da comemoração do 
Dia do Bancário (28 de agosto), 
mesmo diante de uma conjun-
tura tão adversa, a categoria 
tem o que celebrar: a Conven-
ção Coletiva de Trabalho, a 

única no país com alcance na-
cional. Não é por acaso e nem 
por concessão dos bancos que 
os bancários foram a primeira 
categoria no Brasil a ter direito 
à Participação nos Lucros e Re-

sultados. Esta é também mais 
uma conquista da mobilização 
dos trabalhadores e das estraté-
gias de lutas das entidades sin-
dicais. 

Na última terça-feira, 20 
de agosto, o Comando Nacio-
nal se reuniu com a Fenaban e 
conseguiu o comprometimento 
dos bancos em relação ao pa-
gamento da PLR (regra básica 

e adicional) até setembro e o 
reajuste salarial (infl ação pelo 
INPC + 1% de aumento real). 
É mais uma conquista da Con-
venção Coletiva, preservada 
pelo acordo de dois anos, que 
tem de ser celebrada por todos 
os bancários e bancárias. 

Confi ra o artigo da presiden-
ta do Sindicato, Adriana Nales-
so, na página 2.  



Página  2

Presidenta: Adriana Nalesso  – Sede – Av. Pres.  Vargas, 502 /17º, 20º, 21º e 22º andares - CEP 20071-000 – Centro –  Fax (Redação): (021) 
2103-4112 – Sede  Campestre - R. Mirataia, 121 - Tel: 2445-4434 (Pechincha/Jacarepagua) – Secretaria de Imprensa (imprensa@bancariosrio.org.
br) – Vera Luiza Xavier (Banerj/Itaú), co or de  nador responsável Coletivo de Imprensa: Ronald Carvalhosa (Banerj/Itaú), Marcelo Ribeiro (Unibanco/
Itaú), José Pinheiro (Banerj/Itaú) - Editor: Carlos Vasconcellos - MTb 21335/RJ - Redator: Olyntho Contente - Mtb 14173/RJ -  Estagiário: Gabriel 

de Oliveira - Diagramadores:  Marco Scalzo e Fernando Xavier -  Fotos: Nando Neves - Secretário de Imprensa: Celedon Broca – Secretaria de Cultura (cultural@bancariosrio.
org.br) - Tel.: 2103-4150 – Secretaria de Bancos Públicos (bancospublicos@bancariosrio.org.br) Tels.:2103-4122/4123 – Secretaria de Bancos Privados (bancosprivados@bancar-
iosrio.org.br) Tels.: 2103-4121/4124/4172 –  Secretaria de Saúde (saude@bancariosrio.org.br) Tels.: 2103-4110/4116/4149/4176 – Secretaria do Jurídico (juridico@bancariosrio.
org.br) Tels.: 2103-4104/4125/4128/4173 – Impresso na 3 Graph - Distribuição Gratuita - Tiragem: 16.000

Rio, 27/8 a 2/9/2019

Workshop sobre mudanças 
no mundo do trabalho
O Sindicato vai realizar no dia 

12 de setembro, um workshop 
com o coach (especialista que 
ajuda um aprendiz ou cliente a 
adquirir um objetivo pessoal ou 
profi ssional específi co através 
de treinamento e orientação) da 
indústria farmacêutica, Rodrigo 
Nascimento. A palestra sobre as 
mudanças no mundo do traba-
lho será realizada no dia 12 de 
setembro (quinta-feira), às 18 
horas, no auditório do Sindicato 
(Av. Pres. Vargas, 502, 21º an-
dar, Centro). Para se inscrever, 
basta ligar para a Secretaria de 
Formação da entidade: 2103 
4138 / 2103 4169

O SINDICATO DOS EM-
PREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JA-
NEIRO, inscrito no CNPJ sob 
o nº 33.094.269/0001-33,com 
sede na Av. Presidente Vargas 
502 -   16º, salas 1703, 1704 e 
1705, 20º, 21º e 22º, andares 
Centro, Rio de Janeiro, atra-
vés de sua Presidenta, e no uso 
de suas atribuições legais e es-
tatutárias,  CONVOCA todos 
os seus sócios empregados dos 
bancos representados pela enti-
dade, para a Assembléia Geral 
Extraordinária que será realiza-
da no dia 29 de agosto de 2019, 
às 18:00h em primeira convoca-
ção e 18:30h em segunda e últi-
ma convocação, no auditório de 
sua sede, para discutirem e deli-
berarem sobre a seguinte ordem 
do dia:

1) Discussão e deliberação 
a cerca dos valores das men-
salidades a serem pagas pelos 
sócios contribuintes e sócios 
aposentados, conforme determi-
nado no estatuto aprovado em 
26/06/2019.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
Presidenta 

Edital de Assembléia 
Geral Extraordinária

Assembleia vai decidir valores das mensalidades do Sindicato

Isso mesmo. Tenho muito 
orgulho das nossas conquistas, 
tanto quanto tenho das lutas que 
travamos para garantir os nos-
sos direitos.

Tenho orgulho de termos 
conseguido resistir – mesmo 
com a reforma Trabalhista, gra-
ças ao nosso Acordo Coletivo 
de Trabalho – preservando mui-
tos dos nossos direitos funda-
mentais.

Negociamos com muita de-
terminação com um sistema fi -
nanceiro que visa lucro acima 
de qualquer pessoa. Quanto 
mais representativos formos, 
mais força teremos em uma 
mesa de negociação. Afi nal, 
representamos uma categoria 
com quase 450 mil pessoas no 
Brasil, cerca de 25 mil no Rio 
de Janeiro, a grande maioria 
sindicalizada. Isso traz con-
fi ança e a certeza de que esta-
mos no caminho certo da luta.

Entramos em uma negocia-
ção de cabeça erguida e com 
orgulho de fazer parte de uma 
categoria que ousa nas suas 
reivindicações. Nossa luta vai 
além do reajuste salarial, lu-

Tenho orgulho de nossa 
história e de nossas conquistas

tamos também por igualdade, 
melhores condições de traba-
lho, combate às metas abusivas 
e ao assédio moral.

Lutamos para que todas e 
todos sejam respeitados, in-
dependentemente de raça, 
gênero, crença e orientação 
sexual, afi nal somos todos tra-
balhadores bancários tentando 
sobreviver em um mundo de-
sigual.

Nossa luta vem de longe. 
São 89 anos em que constru-
ímos com muito trabalho e 
persistência uma Convenção 

Coletiva Nacional. Isso signi-
fi ca que bancárias e bancários 
de qualquer lugar no Brasil, in-
dependentemente do banco em 
que trabalham, têm os mesmos 
direitos. Isso é único. Somos 
a única categoria que possui 
uma Convenção como essa. Os 
direitos e benefícios que hoje 
usufruímos são fruto de mui-
ta luta e resistência. Não são 
benesses dos banqueiros, nem 
caíram do céu.

Ainda temos muito para 
construir, os tempos mudam, 
a tecnologia bate à nossa porta 
e é preciso renovar e reinven-
tar para que sigamos confi an-
tes na nossa força e no nosso 
trabalho.

No dia 28 de agosto, come-
moramos o Dia do Bancário. 
Meu muito obrigada à bancá-
ria e ao bancário que confi am 
em nosso trabalho e apoiam as 
ações do sindicato. Podem es-
tar certos de que a nossa luta é 
com vocês.

Adriana Nalesso – Presi-
denta do Sindicato dos Bancá-
rios do Rio

Em assembleia nesta quin-
ta-feira (29/8), às 18 horas, no 
auditório do Sindicato (Av. Pres. 
Vargas, 502, 21° andar) a catego-
ria bancária irá defi nir os valores 
das mensalidades para as novas 
modalidades de sócios da entida-
de: aposentados e associados con-
tribuintes (ex-bancários) e seus 

dependentes, além da redução do 
teto de todas as mensalidades. 
Hoje a contribuição mensal é de 
1,5% do salário, com um teto de 
meio salário mínimo (R$ 499). 
Como forma de possibilitar o in-
gresso de novos associados, este 
teto seria reduzido.

Esta assembleia é um desdo-

bramento da primeira, ocorrida 
em 26 de junho. Nela foram apro-
vadas mudanças no estatuto do 
Sindicato, principalmente a cria-
ção de novas categorias de asso-
ciados, com o intuito de permitir 
um maior acesso aos serviços da 
entidade, como sede campestre, 
convênios e fortalece-la fi nancei-
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Apesar do Senado ter aprovado, na quarta-feira, 21 de agosto, o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 17/2019 
(antiga MP 881/2019), que permite os bancos funcionarem aos sábados, os bancários estão resguardados, graças 

ao acordo de dois anos, que preserva a jornada de segunda à sexta-feira prevista na Convenção Coletiva de 
Trabalho, além do artigo 224 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que garante este direito à categoria. 

Bancários não trabalharão aos sábados

O Sindicato estará nesta quinta-feira, 29 
de agosto, no Itaú Digital, em Botafogo, 
para fortalecer a campanha de sindicaliza-
ção. Dirigentes sindicais estarão explican-
do sobre a importância do bancário se asso-
ciar para intensificar as lutas da categoria. 
Haverá ainda sorteio de prêmios. 

AgorA só fAltA você

Muitos bancários já ganharam prêmios 
com a Campanha de Sindicalização. Agora 

Festa dos Bancários será em setembro, 
na Galeria dos Empregados do Comércio

A Festa em Comemoração do Dia do Bancário (28 de agosto) será no dia 27 de setembro, na 
Galeria dos Empregados do Comércio. Estão previstos muita música, dança e sorteio de presentes. 

As inscrições para o evento estarão abertas a partir de 9 de setembro (2103-4150/4151), na 
Secretaria de Cultura do Sindicato. 

Campanha de sindicalização no
 Itaú Digital vai sortear prêmios

só falta você. Além de fortalecer a luta em 
defesa dos direitos da categoria e ajudar a 
enfrentar ataques às conquistas históricas 
como o direito à aposentadoria e o descan-
so nos finais de semana, você também pode 
ganhar TVs 4K, home teacher, adegas cli-
matizadas, headphones bluetooth, malas de 
viagem e muito mais.

Associe novos bancários e troque seus 
bônus por muitos prêmios. Muitos bancá-
rios já ganharam prêmios. Agora só falta 
você. Para concorrer, basta sindicalizar no-

vos associados e trocar seus pontos por prê-
mios. Cada novo associado vale uma pontu-
ação de acordo com o valor da mensalidade 
do novo sindicalizado – se a mensalidade 
do novo associado for de R$50, você ga-
nha 50 pontos. Quanto mais novas sindica-
lizações, mais prêmios você poderá ganhar 
(confira no site a tabela de premiação e o re-
gulamento). O novo sindicalizado também 
ganha um brinde de boas-vindas. 

Não perca tempo. Juntos, só temos a ga-
nhar. 

Pesquisadores, ambientalistas, 
parlamentares e representantes de 
entidades de diversos setores da so-
ciedade participam como palestran-
tes do debate sobre as consequências 
para o meio ambiente da construção 
de um autódromo no Camboatá, no 
bairro de Deodoro, na Zona Oeste. O 
evento será nesta quarta-feira (28/8) 
às 18 horas, no auditório do Sindica-
to (Av. Pres. Vargas, 502, 21º andar).

O Camboatá é uma das últimas 
áreas de Mata Atlântica na cidade. 
A construção vem sendo defendida 
pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo 

Meio Ambiente em debate

governador Wilson Witzel e pelo 
prefeito Marcelo Crivella. 

O objetivo do debate, organizado 
pela Secretaria de Meio Ambien-
te do Sindicato, é ampliar a luta de 
diversos setores da sociedade para 
impedir a obra. Entre os palestrantes 
estão o professor Haroldo Lima, bo-
tânico e pesquisador do Jardim Bo-
tânico; Beto Mesquita, engenheiro 
florestal e doutor em florestas e am-
biente; e Gustavo Pedro, fotógrafo e 
ornitólogo; além dos vereadores Re-
nato Cinco (PSOL), Reimond (PT) e 
Fernando Wiliam (PDT). 

Nesta terça-feira, 27 de agosto, 
às 18 horas, será lançado o livro 
“Novo Sindicalismo para o Capi-
talismo do Século XXI”, de Mar-
cello Azevedo, bancário do Banco 
do Brasil, ex-diretor do Sindicato, 
da CUT do Rio e atualmente di-
rigente da Contraf-CUT. Com 49 
anos é funcionário do Banco do 
Brasil, com mestrado em Políticas 
Públicas pela Faculdade Latino-
-Americana de Ciências Sociais e 
especialista em Economia do Tra-
balho pela Universidade de Cam-
pinas (Unicamp).

HegemoniA neoliberAl

O livro apresenta uma propos-
ta nova de organização sindical 
frente às mudanças impostas pela 
hegemonia neoliberal com graves 
consequências para o mundo dos 
trabalhadores. “Se as empresas 
mudam, as categorias se alteram 
e as leis se desconfiguram, os sin-

Bancário lança livro nesta terça, 27, 
sobre desafios do sindicalismo

dicatos precisam modernizar-se 
para enfrentar o capitalismo em 
sua fase mais integrada em âmbi-
to global”, afirma o autor. Entre 
outras coisas, a publicação analisa 
como o modelo corporativo, con-
solidado na CLT, ao contrário de 
garantir a unicidade dos trabalha-
dores, gerou seu fracionamento e 
enfraquecimento. Propõe, por isto 
mesmo, uma nova forma de orga-
nização sindical para enfrentar o 
modo de produção capitalista mais 
recente, gestada dentro da CUT, a 
maior central sindical do país.  



Logo após tomarem posse, 
na última quarta-feira (21/8), no 
auditório do Sindicato, os dele-
gados sindicais eleitos do Banco 
do Brasil participaram do Dia 
Nacional de Luta em Defesa 
da Cassi. Fizeram mobilização 
durante a reunião do Conselho 
de Usuários da Caixa de Assis-
tência dos Funcionários do BB, 
na sede da Associação de Pais, 
Amigos e Pessoas com Defici-
ência, de Funcionários do Ban-
co do Brasil (Apabb), no prédio 
do Sedan, onde distribuíram o 
jornal Espelho, cujo tema prin-
cipal foi o descaso do banco, 
que insiste em não retomar as 
negociações para encontrar uma 
solução negociada para a situa-
ção financeira da Cassi.

Nos demais estados o Dia 
Nacional de Luta em Defesa da 
Cassi aconteceu na quinta-feira. 
Em Brasília, houve ato durante 
cerimônia na Câmara dos De-
putados. A sessão solene, com 
mais de 400 participantes, mar-
cou o lançamento da campanha 
“Não mexe no meu BB”. Du-
rante o ato, a Anabb divulgou os 
resultados de uma pesquisa re-
alizada pelo Instituto Data-Po-

BANCO DO BRASIL

Dia de Luta em defesa da Cassi 
tem atividade no prédio do Sedan

No Rio, o Sindicato e delegados sindicais realizaram ato em defesa da Cassi, atividade do Dia Nacional de Luta

der360 para avaliar a percepção 
dos deputados federais e sena-
dores sobre o Banco do Brasil. 

negociAção

Para Rita Mota, diretora do 
Sindicato e integrante da Co-
missão de Empresa dos Funcio-
nários é fundamental a unidade 
de todo o funcionalismo e seus 
representantes para buscar da 
direção do banco e do governo 
uma solução definitiva. “A Cas-
si é barata para o BB, conforme 

CGPAR 23 direcionada aos pla-
nos de saúde das estatais, cujas 
mudanças visam torná-los cada 
vez mais próximos ao modelo 
dos planos privados. 

DelegADos DA cef

A posse dos delegados eleitos 
da Caixa Econômica Federal foi 
na última sexta-feira (23/8). O 
principal tema foi a necessidade 
de organizar a luta dos emprega-
dos em defesa do banco contra a 
privatização.

constatação da consultoria con-
tratada pelo banco. Os lucros, 
fruto do trabalho dos funcioná-
rios, permite ao banco preservar a 
entidade e promover as melhorias 
necessárias que garantam a sus-
tentabilidade futura”, afirmou.

O BB tem imposto aos fun-
cionários mudanças na gover-
nança da Cassi, quebrando a pa-
ridade entre a representação dos 
funcionários e BB e aumento na 
contribuição dos funcionários. 
Essas condições visam atender 
às propostas da resolução da 

Bancários conquistam renovação 
de acordos aditivos com o Bradesco

Marcelo Pereira, diretor do Sindicato do Rio 
(terceiro à esquerda), participou da reunião 

que garantiu a renovação de acordos aditivos 
com o Bradesco

A Comissão de Organização dos Emprega-
dos (COE) do Bradesco conquistou, no último 
dia 20, em negociação realizada em São Pau-
lo, a renovação dos acordos coletivos aditivos 
à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), rela-
cionados a direitos específicos dos funcionários. 
Os aditivos dizem respeito a questões do Tele-
banco, Bradesco Financiamentos, Cipa Treinet 
e Ponto Eletrônico.

“É muito importante a renovação dos acordos 
aditivos, mas queremos voltar à mesa de negocia-
ção para debater sobre a minuta específica apro-
vada no encontro nacional dos funcionários do 
Bradesco, no ano passado”, explica o diretor do 
Sindicato do Rio e membro da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados), Marcelo Pereira. 

AmpliAção Do pDe

No encontro, foi debatido ainda a amplia-
ção do Prêmio de Desempenho Extraordinário 
(PDE) para todos os funcionários. O banco in-

formou que, após a publicação do regulamento, 
mantém não extensivo a departamento, caixas, 
escriturários e gerentes regionais.

A direção do banco disse ainda que o traba-
lho remoto está em fase de teste e garantiu que  
vai chamar o coletivo de trabalhadores para a 
negociação. 

Os sindicalistas cobraram ainda explicações 
sobre os vídeos que têm circulado pela internet 
e causaram constrangimento aos funcionários. 
O banco disse que era uma campanha, mas que 
já foi suspensa.

só os bAncos gAnHAm

Marcelo Pereira lembra que o Bradesco, a 
segunda maior instituição privada do país, não 
para de aumentar seus lucros e que a direção do 
banco tem toda as condições de atender as rei-
vindicações dos funcionários. 

“No segundo trimestre de 2019, o Brades-
co faturou R$6,46 bilhões, um resultado 25,2% 
superior ao do mesmo período do ano anterior. 
Mesmo com o Brasil em recessão econômica, o 
sistema financeiro não para de acumular dinhei-
ro e apresenta resultados absurdos enquanto que 
o setor produtivo patina e os trabalhadores so-
frem com desemprego, redução da renda média 
e perda de direitos”, disse. 


