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Jornal

Esta festa é toda sua
Todos os bancários sindicalizados que forem a festa nesta sexta (27), ganharão 40% 

de desconto em curso do IBEMF, além de concorrer a muitos prêmios 

Votação em primeiro turno no Senado está prevista para terça-feira, 24. Saiba como pressionar 
os senadores a votar contra a reforma para garantir seu direito à aposentadoria. Confi ra na página 4. 

Só a pressão popular pode barrar a reforma da Previdência

Os bancários do Rio têm 
muitos motivos para ir à fes-
ta desta sexta-feira, 27 de se-
tembro, a partir das 18h, na 
Galeria dos Empregados do 
Comércio, em comemoração 
ao Dia do Bancário (28/8).  
Todos os participantes vão 
ganhar 40% de desconto em 
qualquer  curso de certifi ca-
ção do IBEMF.  Além de cur-
tir muita música ao som do 
grupo de pagode Pique Novo, 
e da banda Dancin´nith, ban-
cários sindicalizados vão con-
correr também a muitos prê-
mios: TVs Smarts, monitor 
full HD,minis system, bolsas 
de estudo e muito mais. Sem 

No dia 12 de outubro, o Sin-
dicato organizará a tradicional 
festa do Dia das Crianças, na 
sede campestre. Muitas atra-
ções para divertir a meninada 
a cargo da parceira Brincadei-
ra de Crianças, e a presença do 

• Smart TV led 43 full HD
• Smart TV led 32 full HD
• Monitor led full HD 23,8
• Mini system 220w 
• Micro-ondas 20l branco
• Purifi cador de água bivolt branco
• Panela elétrica de pressão di-
gital 6 litros
• Fritadeira sem óleo air fry inox
• Cafeteira expresso
• Panela elétrica de arroz 
*Sorteio só para sindicalizados

Concorra a 
muitos prêmios

Desconto e sorteio 
de bolsas de 

estudo
O IBEMF (Instituto Brasileiro 

de Estudos para o Mercado Finan-
ceiro), parceiro do Sindicato, vai 
garantir a todos os bancários sin-
dicalizados que participarem da 
festa do dia 27, 40% de desconto 
em curso de certifi cação. Haverá 
ainda sorteio* de três bolsas de 
100% do curso online e três de 
50% do curso presencial (em cada 
modalidade, dois cursos CPA10 e 
um CPA20), também exclusiva-
mente para sindicalizados

*Sorteio só para sindicalizados

O Grupo de pagode Pique Novo é a atração principal que vai comandar o 
som da festa dos bancários, que ainda terá a banda Dancin´nith

falar que, como sempre acon-
tece todos os anos, muita gen-
te bonita e descolada. O ende-
reço é Avenida Rio Branco, 
120, 2º andar. Mas corra e se 
inscreva. Em função da limi-
tação do espaço, o número de 
convites é limitado. 

Se você ainda não é sindi-
calizado, basta se associar na 
sede do Sindicato (Avenida 
Presidente Vargas, 502, 21º 
andar, Centro) ou na própria 
festa, onde terá um stand para 
sindicalização. Festeje, curta 
e concorra a muitos prêmios. 
Será uma noite inesquecível. 
Mais informações pelos tele-
fones 2103-4150/4151. 

Dia 12 de outubro é a vez da 
criançada, na sede campestrecriançada, na sede campestre

esperado Rato Elves. As inscri-
ções para os fi lhos de bancários 
sindicalizados estão abertas na 
Secretaria de Cultura pelos tele-
fones 2103 4150 e 2103 4151 e 
vão até o dia 4 de outubro im-
preterivelmente.
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Uma bancária que trabalhou 
no Itaú de março de 1982 até fe-
vereiro de 2016 ingressou com 
ação judicial através do Depar-
tamento Jurídico do Sindicato 
dos Bancários, questionando os 
sucessivos aumentos do plano 
de saúde após ser demitida sem 
justa causa. A sentença proferida 
pela 6ª Vara Cível da Regional 
de Jacarepaguá do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, con-
firmou tutela de urgência deferi-
da anteriormente, determinando 
que a Fundação Saúde Itaú redu-
za a mensalidade de R$ 1.967,66 
para R$ 184,00 para a autora e 
seus dois agregados.

Sem juStificativa

A juíza responsável pelo caso 
disse ainda que “não justificou a 
ré o aumento praticado de qua-

JURÍDICO EM AÇÃO

Sentença reconhece cobrança 
excessiva do plano de saúde do Itaú

Decisão mantém liminar a favor da bancária aposentada reduzindo mensalidade de R$ 1.967,66 para R$ 184,00

se 1000% nas mensalidades, até 
mesmo porque nenhuma pessoa 
consegue suportar um aumento 
dessa magnitude, ainda mais de 
forma repentina. A manutenção 
do valor da mensalidade nos ter-
mos apresentados pela ré é reti-
rar da pessoa, que pagou durante 
quase toda a vida, já mais velha, 

a esperança e oportunidade de 
se manter em um plano de saúde 
ao menos razoável. Não tendo 
ainda a ré apresentado valor in-
termediário, deverá prevalecer o 
valor anterior praticado, ou seja, 
R$ 184,00, devendo a ele ser 
praticado os critérios de reajuste 
e revisão legalmente previstos. 

Em consequência, deverá ser a 
autora ressarcida pela diferença 
entre o valor pago e o devido 
pelas mensalidades, após serem 
recalculadas”.

“Como Itaú não provou que 
a diferença entre os valores era 
o que o banco pagava, o juiz en-
tendeu que a bancária deveria 
continuar pagando o valor do 
tempo em que ela ainda estava 
na ativa”, explica a diretora do 
Departamento Jurídico do Sin-
dicato, Cleyde Magno. 

O diretor do Sindicato Adria-
no Campos comemorou a deci-
são da Justiça. 

“Essa é uma importante vitó-
ria que precisa ser comemorada 
por todos os bancários ativos e 
aposentados, e que será defendi-
da pelo Sindicato nos tribunais 
superiores em caso de recurso 
da parte ré”, afirma. 

Bancários cobram do Itaú
 mudanças no Agir e SQV

O Itaú concordou com a rei-
vindicação feita pela Comissão 
de Organização dos Emprega-
dos (COE), de formar um Gru-
po de Trabalho para debater re-
muneração. O argumento foi o 
resultado de pesquisa realizada 
na categoria sobre os programas 
Score de Qualidade de Venda 
(SQV) e o Ação Gerencial Itaú 
para Resultado (Agir).

O levantamento mostrou que 
o SQV, usado para avaliar o 
comportamento das vendas fei-
tas pelos bancários, na verdade, 
os penaliza, com impactos nega-
tivos na saúde, como estresse e 
depressão. Já o Agir, na opinião 
da categoria é injusto, pois es-
tabelece, muitas vezes, metas 
inalcançáveis. O objetivo do 

GT é alterar a forma de cobran-
ça abusiva das metas e criar um 
pagamento proporcional dentro 
do programa. Atualmente só re-
cebe o Agir quem alcança 100% 
da meta estabelecida. O que é 
injusto, pois a meta junta os nú-
meros pessoais e os coletivos de 
cada agência.

Para a presidenta do Sindica-
to, Adriana Nalesso, a política 
de metas estabelecida pelo ban-
co sem diálogo não é o melhor 
caminho – o que ficou demons-
trado pela pesquisa – levando à 
insatisfação da categoria e ao 
adoecimento por motivos psi-
cológicos. “Por isso a impor-
tância da formação deste GT 
que servirá para discutir alter-
nativas que não prejudiquem os 

bancários de forma conjunta”, 
afirmou.

emprego

Na reunião, os representan-
tes do Itaú apresentaram dados 
sobre número de funcionários, 
por faixa etária e área de atua-
ção e em relação a admissões 
e desligamentos desde 2018. 
Os dados serão passados para o 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) que fará um 
estudo a ser debatido na próxi-
ma reunião, prevista para acon-
tecer entre 16 e 17 de outubro. 
Porém, os dirigentes sindicais já 
alertaram para o alto número de 
demissões ocorridas, em 2019, 

cerca de 8 mil.
O banco se comprometeu 

ainda a informar o número de 
funcionários por raça e gênero. 
Além de possíveis alterações 
administrativas, como fecha-
mento de agências e mudanças 
de nomenclaturas e funções dos 
cargos nas áreas operacionais 
e comerciais. A COE reforçou 
convite ao diretor de Pessoas 
a participar da reunião amplia-
da de representantes sindicais, 
com datas indicadas para o dia 
28 de novembro ou dia 5 de de-
zembro. A pauta será a avalia-
ção e aprofundamento de temas 
pertinentes aos funcionários do 
banco que orientam as iniciati-
vas das entidades sindicais em 
todo o país.
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No Banco do Brasil, assédio 
moral virou política institucional

Gestores do Banco do Brasil 
estariam ameaçando quem não 
cumprir o plano de metas inatin-
gíveis exigidas pelo BB, chamado 
de Rentabilize, mas que pelo assé-
dio moral, está sendo apelidado de 
Infernize. Denúncias desta prática 
estão sendo feitas ao Sindicato.

Segundo as informações, um 
gestor de escritório digital do 
banco decidiu inovar entregando 
a vários funcionários uma noti-
ficação de processo de controle 
disciplinar sob a alegação de que 
o não cumprimento de meta seria 
considerado ‘desvio de comporta-

mento, conforme o código de ética 
do BB’. Além de assédio moral o 
gestor ainda mentiu ao inventar 
normas que não constam dos nor-
mativos. Vale a pena lembrar que 
não existe nenhuma previsão de 
qualquer enquadramento pelo não 
atingimento de metas no código de 
conduta. O Sindicato foi informado 
de que o gestor havia suspendido 
a medida. Foi fundamental para 
este desfecho, a pressão do Sin-
dicato e a disposição dos colegas. 
Caso medidas semelhantes estejam 
ocorrendo, a orientação é procurar 
imediatamente o Sindicato.

Encontro do Rio sugere calendário 
nacional em defesa da Cassi

O Encontro Nacional de 
Saúde, a ser realizado no dia 
28 de setembro, em São Pau-
lo, deve aprovar um calendário 
de mobilizações para exigir do 
Banco do Brasil negociações 
que garantam a sustentabilida-
de da Caixa de Assistência dos 
Funcionários (Cassi). A im-
portancia da mobilização foi o 
principal ponto destacado pelos 
participantes do Encontro Esta-
dual de Saúde do Rio de Janei-
ro, no último sábado (21/9), na 
sede da Federação dos Bancá-
rios RJ/ES.

Os debatedores Fernando 
Amaral, do conselho delibera-
tivo da ANABB e Regina Mar-
çal coordenadora do Conselho 

ASSOCIAÇÃO 
BRASIL/BRADESCO

Defesa das sedes 
campestres

Patrimônios da Associação 
Bra sil, como as sedes campestres 
utilizadas por antigos funcionários 
do Bamerindus, correm risco de 
extinção. Quando o banco foi ven-
dido para o HSBC, as sedes foram 
mantidas, mas agora, nas mãos do 
Bradesco, correm sério risco de se-
rem vendidas após o corte de ver-
bas por parte do banco, que quer se 
desfazer das unidades de lazer. 

SindicatoS na luta 

A assembleia realizada na se-
gunda-feira (16) em Curitiba, teve 
como principal objetivo a reprova-
ção das vendas de unidades perten-
centes à AB. Oito diretores ligados 
aos movimentos sindicais se mobi-
lizaram na reunião e conseguiram 
empate de 8 a 8, impedindo um 
novo leilão com valores abaixo 
da quantia real, assim como havia 
ocorrido no dia 9 de setembro.

De acordo com informações da 
Contraf-CUT, diretores da Asso-
ciação Brasil ligados aos aposenta-
dos pretendem vender as unidades 
fora de Curitiba, o que de fato, está 
sendo impedido por vias democrá-
ticas por parte da outra metade de 
dirigentes, visando reestruturar a 
instituição para receber novos as-
sociados e garantir a sustentabili-
dade das sedes campestres. 

de Usuários da Cassi-RJ apre-
sentaram diversas informações 
sobre o atual quadro da Cassi e 
a necessidade urgente de reto-
mada da mesa de negociação o 

Encontro Nacional de Saúde realizado na Fetraf/RJ-ES em 
que foi debatida a necessidade de sustentabilidade da Cassi

que vem sendo postergado pelo 
BB. Foram eleitos quinze dele-
gados do Rio de Janeiro para o 
Encontro Nacional que ocorre-
rá dia 28/9 em São Paulo. 

TURISMO

Passeio de saveiro em Angra

 O passeio de saveiro, com direito a banho de mar, 
percorre belas praias e ilhas de Angra dos Reis

A Secretaria de Cultura, Esportes 
e Lazer do Sindicato programou um 
passeio para o dia 14 de dezembro 
(sábado), que é sempre um sucesso 
entre os bancários: curtir as ilhas de 
Angra dos Reis de saveiro. O pacote 
inclui ainda ônibus com ar condicio-
nado e serviço de bordo e almoço e 
custa R$265 por pessoa. Bancário 
sindicalizado tem desconto e paga 
R$235. Crianças de 6 a 10 anos pa-
gam R$158. 



Trabalhadores vão à Brasília protestar contra 
reforma da Previdência, nesta terça (24)

Previsão é de votação em primeiro turno, no Senado, nesta data e em 
segundo turno já no dia 10 de outubro. Proposta é injusta e pune os mais pobres

O governo Bolsonaro tem 
pressa em aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
nº 06/2019, nome oficial da re-
forma da Previdência. O proje-
to deve ser votado em primeiro 
turno no plenário do Senado 
nesta terça-feira (24). Trabalha-
dores vão à Brasília para pres-
sionar os parlamentares e tentar 
barrar a aprovação do projeto do 
governo. A votação em segundo 
turno deve ser realizada no dia 
10 de outubro. A pressa tem um 
motivo claro: a reforma é injus-
ta com o trabalhador e pune os 
mais pobres, sem atacar os pri-
vilégios e o objetivo do Minis-
tro da Economia Paulo Guedes 
é não dar tempo da sociedade e 
dos parlamentares avaliarem o 
quanto a proposta é ruim, não 
somente para o trabalhador, mas 
para a economia do país.  

O relator da PEC na Casa, 

senador Tasso Jereissati (PS-
DB-CE), rejeitou as 77 emendas 
apresentadas pelos colegas da 

oposição para que o texto não 
volte a ser analisado e votado 
novamente na Câmara dos de-

Confira mais em nosso site: governo falsificou cálculos para aprovar reforma da Previdência

No dia previsto para a votação em primeiro turno, no Senado, para a reforma 
da Previdência, trabalhadores vão à Brasília protestar contra a proposta

putados. Manteve apenas ajustes 
de temas mais polêmicos, como 
impedir que o valor da pensão 
por morte seja inferior a um sa-
lário mínimo (R$ 998), excluiu 
o artigo que criaria critério para 
receber o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) pago a idosos 
e pessoas com deficiência em 
situação de miserabilidade e in-
cluiu uma regra mais benéfica de 
aposentadoria para trabalhado-
res expostos a agentes nocivos, 
como mineiros.

preSSão popular

Garanta a sua aposentado-
ria. Pressione os parlamentares. 
Entre no site do senado (https://
www25.senado.leg.br/web/se-
nadores/em-exercicio) e envie 
um email cobrando a não apro-
vação da PEC, que prejudica os 
trabalhadores. 

Sindicato participa de fiscalização no Santander e cobra itens de segurança
Na última quinta-feira, 19 de setem-

bro, dirigentes do Sindicato dos Bancários 
do Rio, o deputado Carlos Minc (PSB) e 
agentes da Polícia Federal foram às agên-
cias do Santander, no centro da cidade, 
exigir o cumprimento da Lei de Segurança 
Bancária, o dia do “cumpra-se”.

Em maio, o Sindicato enviou ofício 
ao banco espanhol, solicitando o cum-
primento da Lei, já que foram retiradas 
portas giratórias com detector de metais 
e outros itens de segurança nas agências, 
deixando os funcionários e clientes des-
protegidos.

“Essa atitude do Santander é totalmen-
te absurda. O banco deixa de cumprir uma 
lei estadual e coloca em risco a segurança 

de seus funcionários. A porta giratória com 
detector de metais dificulta a entrada de 
uma pessoa armada e, consequentemente, 
aumenta a proteção não só da bancária e 
do bancário, como também dos clientes”, 
afirmou Marcos Vicente, diretor do Sindi-
cato.

A presidenta do Sindicato, Adriana Na-
lesso, lembrou que o banco precisa ser res-
ponsável pela integridade de seus funcio-
nários, clientes e usuários.

“O Santander lucrou mais de R$7 bi-
lhões só no primeiro semestre deste ano, 
um aumento na lucratividade de 21% em 
relação ao período anterior. O banco espa-
nhol precisa respeitar a legislação brasilei-
ra”, declarou.

Adriana Nalesso, Marcos Vicente e o 
deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ) 

cobraram mais segurança nas unidades do 
Santander, durante fiscalização que contou 

com agentes da Polícia Federal

Ato contra as privatizações e o desemprego é no dia 3 de outubro
No próximo dia 3 de outubro, haverá 

em todo o país, protestos em defesa da 
soberania nacional, contra as privatiza-
ções de empresas públicas e os cortes da 
saúde e da educação, medidas de Bolso-
naro e do banqueiro e ministro da Econo-
mia Paulo Guedes. 

No Rio haverá passeata do prédio da Ele-
trobrás – uma das 17 estatais listadas pelo go-
verno para serem entregues a grupos priva-
dos, na esquina da Avenida Presidente Vargas 
com Avenida Rio Branco, até a frente do Edi-
fício Sede da Petrobrás, na Avenida Chile. A 
concentração está marcada para as 16 horas.

Para organizar a mobilização está sendo 
convocada uma plenária das entidades que 
convocam os protestos, entre elas o Sindi-
cato, para a próxima quinta-feira (26/9), às 
18 horas, no Instituto de Filosofia da UFRJ 
(Ifics), no Largo de São Francisco de Paula, 
1, Centro, próximo ao Metrô Uruguaiana.


