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Jornal

Itaú Cancela: saiu a terceira 
lista do PPP da periculosidade

Confi ra em nosso site a terceira lista de benefi ciário 
da ação judicial nº 01000954620165010081

 (www.bancariosrio.org.br).

SEMANA QUENTE

Greve na educação e
 manifestação pela soberania

Professores, demais profi ssionais da educação e estudantes 
prometem realizar uma forte greve nacional nesta quarta e 

quinta-feira, dias 2 e 3 de outubro. Confi ra detalhes na página 4. 

Inscrições para a festa das crianças 
vão até o dia 8 de outubro

No dia 12 de outubro, é a vez 
da criançada curtir a sua festa, 
na sede campestre (foto). Mas 
os pais devem fi car atentos: as 
inscrições terminam, impreteri-
velmente, no dia 8 de outubro. 
Garanta logo a vaga de seus pe-
queninos. Muitas atrações vão 

divertir a meninada a cargo da 
parceria com a Brincadeira de 
Crianças e a presença do espe-
rado Rato Elves. As inscrições 
para os fi lhos de bancários sin-
dicalizados estão abertas na Se-
cretaria de Cultura pelos telefo-
nes 2103 4150 e 2103 4151. 

TORNE SEU SINDICATO AINDA MAIS FORTE

Festa teve muita alegria e sorteio. Mas 
você ainda pode ganhar muitos prêmios

Os bancários curtiram a festa promovida pelo Sindicato com muita alegria

 O SHOW DE PRÊMIOS CONTINUA - Vanessa Teresa Belatti (entre 
Maria Izabel e Adriana Nalesso) foi uma das sortudas que ganhou 
uma TV Smart. Na campanha de sindicalização, o bancário pode 

ganhar muitos prêmios

A Festa em comemoração ao 
Dia do Bancário (28/8), realizada 
na última sexta-feira, dia 27 de 
setembro, teve muita alegria, 
gente bonita e o som da banda 
Dancin’nights e do grupo de pagode 
Pique Novo. O Sindicato sorteou 
para bancários sindicalizados, 
prêmios e bolsas de estudo (confi ra 
a lista dos sortudos e mais detalhes 
da festa, na página 3). 

Mas se você não pôde ir ao 
evento, ainda pode ganhar muitos 
prêmios: TVs 4K, home teacher, 
adegas climatizadas, headphones 
bluetooth, malas de viagem e mui-
to mais. Para isso, basta começar a 
sindicalizar novos colegas e trocar 
por bônus. Além de tornar o seu 
Sindicato ainda mais forte na luta 
pelos direitos da categoria, você 
acumula pontos, troca por prêmios 
e participa de futuros sorteios que 
serão realizados. 

Como ganhar - Cada novo 
associado vale uma pontuação de 
acordo com o valor da mensali-
dade do novo sindicalizado – se 
a mensalidade do novo associado 
for de R$50, você ganha 50 pon-

tos. Quanto mais novas sindicali-
zações, mais prêmios você poderá 
ganhar (confi ra a tabela de premia-
ção e o regulamento em nosso site: 
www.bancariosrio.org.br). O novo 
sindicalizado também ganha um 
brinde de boas-vindas.

Mais informações sobre a cam-
panha de sindicalização pelos tele-
fones 2103-413/4118/4166 (Secre-
taria de Administração). Participe 
e boa sorte. 
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Mais uma bancária tem redução no plano 
de saúde graças à ação judicial do Sindicato
Graças a uma ação judicial 

do Sindicato, mais uma bancária 
do Itaú conseguiu a redução na 
mensalidade do plano de saúde 
do banco. A funcionária traba-
lhou no Itaú de 1995 até 2017, 
sempre pagando mensalmente 
o plano oferecido pelo empre-
gador. Após ser demitida sem 
justa causa, a mensalidade sal-
tou de R$252 para R$6.875,65 
e, em seguida, teve um novo 
aumento, chegando ao absurdo 
valor de R$7.930,23. 

A decisão liminar em favor 
da bancária deferida pela 3ª 
Vara Cível do Rio de Janeiro 
determinou a manutenção do 
valor que ela pagava quando 
estava ainda na ativa (R$252), 

impedindo a cobrança abusiva, 
sob pena de multa mensal de 
R$14 mil, caso o Itaú descum-
pra a decisão. 

“A legislação deixa claro que 
o empregado sem justa causa e 
que tenha contribuído mensal-
mente com o plano de saúde 
tem o direito à mesma assistên-
cia médica de forma vitalícia. O 
banco muda a apólice do bancá-
rio e não consegue provar que o 
valor que o empregado passa a 
descontar do plano de saúde é o 
que a empresa pagava quando o 
trabalhador estava na ativa. Os 
bancos e operadoras de planos 
de saúde insistem em cobrar ir-
regularmente valores abusivos 
e estamos sempre atentos para 

garantir os direitos dos bancá-
rios”, explica a diretora do De-
partamento Jurídico do Sindica-
to, Cleyde Magno. 

O diretor do Sindicato, 
Adriano Campos, lembra da 
importância do trabalhador se 
sindicalizar para buscar seus di-
reitos. 

“Sozinho, o trabalhador se 
torna presa fácil diante das in-
justiças e irregularidades do 
empregador. O bancário sindi-
calizado terá à sua disposição 
uma equipe de advogados do 
Sindicato, sempre que precisar 
entrar com uma ação para de-
fender seus direitos, como foi 
o caso desta bancária do Itaú”, 
destaca o sindicalista. 

JURÍDICO EM AÇÃO

Bancário é reintegrado ao Bradesco

Aposentado por invalidez, 
César teve seu benefício cessa-
do em 2018, mas com supor-
te do Sindicato, conseguiu sua 
reintegração ao banco

Após decisão judicial, o ban-
cário César Ricardo da Silva está 
de volta ao trabalho no Brades-
co. O Bancário trabalhava desde 
1983 na instituição, quando após 
um assalto em 2010, foi afastado 
pelo INSS e em 2012 aposenta-
do por invalidez. Com o bene-
fício cessado em setembro de 
2018, César conquistou o direito 
de recuperar seu emprego. 

Após o corte sofrido no be-
nefício de sua aposentadoria, o 
funcionário recebia apenas 25% 
dos valores decretados em 2012. 
Ele buscou o retorno imediato 
ao trabalho, fez exames que  o 
decretaram apto para o serviço, 
mas nunca teve sua volta confir-
mada pelo banco. Sem resposta, 

31ª Vara do Trabalho, conseguiu 
liminar garantindo o retorno ao 
Bradesco.

O SindicatO Sempre cOm vOcê

Para a diretora do Sindicato 
Sandra Torres, é muito impor-
tante que os bancários busquem 
apoio do Sindicato para ter a 
garantia de todos os direitos pre-
servados. “A importância de ser 
sindicalizado e buscar ajuda de 
nosso Departamento Jurídico é 
fundamental para que possamos 
proteger os trabalhadores de nos-
sa categoria contra injustiças e 
ilegalidades dos bancos”, afirma. 

O Sindicato está localizado na 
Avenida Presidente Vargas, nº502. 
O contato do bancário pode ser 
pessoalmente na sede, vindo ao 
20º andar ou através dos telefones 
2103-4130/4131 para falar com o 
Departamento Jurídico.

O bancário César Ricardo da Silva 
de posse de seu documento de 

reintegração, ao lado da diretora do 
Sindicato, Sandra Torres

César buscou auxílio do Sindi-
cato, que após a ação judicial da 

Aposentado por invalidez, César teve seu benefício cessado em 2018, 
mas com suporte do Sindicato, conseguiu sua reintegração ao banco

CENSO DA DIVERSIDADE

Prorrogação 
do prazo

TURISMO

Passeio de saveiro 
em Angra 

O passeio de saveiro pelas 
ilhas e praias de Angra dos 
Reis é sempre um sucesso. 
Por isso, quem desejar par-
ticipar deste passeio deve 
garantir logo a sua presença, 
pois as vagas são limitadas. O 
passeio, promovido pela Se-
cretaria de Cultura, Esportes 
e Lazer do Sindicato, será no 
dia 14 de dezembro (sábado). 
O pacote inclui ainda ônibus 
com ar condicionado e servi-
ço de bordo e almoço e custa 
R$265 por pessoa. Bancário 
sindicalizado tem desconto e 
paga R$235. Crianças de 6 a 
10 anos pagam R$158. 

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) soli-
citou na segunda-feira (30/9) a 
prorrogação do prazo de respos-
ta ao 3º Censo da Diversidade 
Bancária para, pelo menos, até 
o final de novembro. A solicita-
ção se deu devido à adesão tar-
dia da Caixa Econômica Federal 
ao Censo. O acesso dos empre-
gados da Caixa ao questionário 
somente foi liberado na semana 
passada, após cobrança do Co-
mando Nacional dos Bancários.

“A demora da adesão da Cai-
xa é uma razão mais do que jus-
ta para a prorrogação do prazo e 
isto também permitirá uma par-
ticipação ainda maior de todos 
os bancários”, explica o secretá-
rio de Combate ao Racismo da 
Contraf-CUT, Almir Aguiar. 
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Festa ao som de pagode do Pique 
Novo fez a alegria dos bancários

A presidenta Adriana Nalesso disse que a categoria tem de 
celebrar a garantia dos direitos previstos na Convenção 

Coletiva de Trabalho, a única em nível nacional O grupo Pique Novo tocou seus sucessos fazendo a alegria de quem curte pagode

Ganhador (a)    Banco  Prêmio

Vanessa Arruda de Oliveira  Bradesco TV Smart 43´
Vanessa Teresa Belatti Nascimento Bradesco TV Smart 32´
Renato José     Bradesco Monitor Led Full HD
José Antonio Peixoto   Bradesco Mini Sistem 
Alexandre Ezequiel    Itaú  Microondas
Luiz Felipe Pereira    Itaú  Purifi cador de Água
Larissa Rodrigues Pinto   Bradesco Cafeteira
João Jorge Ramos    Itaú  Panela de pressão elétrica
Leonardo de Paula Jordão   Caixa  Panela de arroz elétrica
Amarildo Vieira Rangel   Bradesco Bolsa 100% CPA20 online
Antonio Carlos Pereira   Caixa   Bolsa 100% CPA20 online
Carlos Alberto de Medeiros  Bradesco Bolsa 50% CPA10 presencial
Paulo José Fraga    Itaú  Bolsa 50% CPA10 presencial
Milton Cássio Pires   Itaú  Bolsa 50% CPA10 presencial
Jorge Roberto de Souza    Bradesco Bolsa 50% CPA20 presencial
Grimario Evangelista   Itaú  Bolsa 50% CPA20 presencial
Jhonata Sant´ana Braida   Bradesco Bolsa 50% CPA20 presencial

Os sortudos do sorteio
Nem a difícil conjuntura política e reces-

são econômica que afetam todos os trabalha-
dores impediram os bancários de comemo-
rem o seu dia (28/8), na festa promovida pelo 
Sindicato, na última sexta-feira, 27. O evento 
começou com o som do grupo Dancin’ nigths 
e a festa esquentou com o grupo de pagode 
Pique Novo. Muita gente bonita, descontra-
ção e alegria marcaram a festa na Galeria dos 
Empregados do Comércio. 

“Sabemos que vivemos tempos difíceis, 
mas a categoria tem, sim, que celebrar a sua 
Convenção Coletiva de Trabalho, a única em 
nível nacional, que garante nossos direitos. 
Foi uma vitória importante o acordo de dois 
anos”, disse a presidenta do Sindicato, Adria-
na Nalesso. 

Todos os bancários sindicalizados que fo-
ram ao evento ganharam 40% de desconto em 
qualquer curso de certifi cação do IBEMF. Hou-
ve ainda sorteio de muitos prêmios e bolsas de 
estudo (Confi ra no quadro os ganhadores).

Agora, um embalo igual, só em 2020. 

Dia 3/10 tem luta em defesa da Cassi
Deliberado pelo 30º Congresso 

Nacional dos Funcionários do Ban-
co do Brasil, o Encontro Nacional 
de Saúde dos Funcionários do Ban-
co do Brasil, realizado neste sábado 
(28), em São Paulo, trouxe o histó-
rico e a situação atual da Caixa de 
Assistência dos Funcionários do 
BB (Cassi) para pauta de debates. 

“Foi um dia rico de debate e 

aprendizados que fecha o mês de 
defesa da Cassi”, disse o coorde-
nador da CEBB, João Fukunaga.

O encontro apontou a realiza-
ção de um dia nacional de luta em 
defesa da Cassi, nos dias 3 ou 4 de 
outubro de acordo com o calendá-
rio nacional de luta contra as priva-
tizações que já tem manifestações 
agendadas em diversos pontos do 

país. Foi ainda enfatizada a orien-
tação para a necessidade de reto-
mada do debate entre as entidades 
que compõem a mesa de negocia-
ção com o BB. Várias propostas 
estão circulando em grupos de fa-
cebook e WhatsApp, no entanto, 
Fukunaga enfatiza que todas as 
propostas que vem sendo constru-
ídas devem ser encaminhadas para 

a Contraf para que o mais rápido 
possível as entidades possam ava-
lia-las em conjunto e chegar a uma 
nova proposta de consenso que re-
presente a solvência e a continui-
dade da Cassi. 

O Encontro foi transmitido ao 
vivo. Mais detalhes no nosso site 
www.bancariosrio.org.br e tam-
bém no site da Contraf-CUT.



Greve nacional na educação nesta quarta e quinta-feira

É NESTA QUINTA-FEIRA

Sindicato convoca bancários para mobilização 
pela soberania e contra privatizações

Ato “Luto pelo Brasil” nesta quinta, 3 de outubro, terá concentração na Candelária, às 16 horas

Só o trabalhador mobilizado nas ruas poderá impedir os ataques do governo 
contra os direitos trabalhistas, a educação de qualidade e a soberania nacional

Trabalhadores de todas as ca-
tegorias participam nesta quinta-
-feira, a partir das 16 horas, de 
uma grande mobilização em de-
fesa da soberania nacional e con-
tra o projeto de privatizações do 
governo Bolsonaro. O ato públi-
co é também em defesa da edu-
cação, saúde, emprego e renda e 
contra a reforma da Previdência, 
o desmatamento da Amazônia e 
o genocídio de negros e pobres 
nas favelas e periferias, como é o 
caso da política de segurança do 
governador do Rio, Wilson Wit-
zel, em que as ações policiais têm 
promovido a matança de jovens 
e crianças. Esta política de geno-
cídio tem o respaldo e apoio do 
governo federal. O caso da me-
nina Ágatha Vitória Sales Félix, 
de 8 anos, morta com um tiro nas 
costas dentro de uma kombi no 
Conjunto de Favelas do Alemão, 
foi mais um assassinato que teve 
repercussão internacional. 

“O bancário, como todo cida-
dão, tem sido prejudicado pelas 
ações do governo Bolsonaro, nos 
cortes de verbas para educação e 

NA CONTRAMÃO DO MUNDO – O Brasil ainda patina 
nos rankings internacionais de educação e o governo 

Bolsonaro quer promover mais cortes no setor

Nesta quarta e quinta-feira, dias 2 e 3 de outubro, ocorrerá 
no Brasil a Greve Nacional da Educação. A mobilização, con-
vocada por organizações estudantis e sindicais, contará com a 
participação dos movimentos populares que compõem as fren-
tes Brasil Popular e Povo Sem Medo, entre os quais a CUT e a 
União Nacional dos Estudantes (UNE). Para 2020, o orçamen-
to do ministério prevê queda de 54% dos recursos destinados à 
educação básica. 

Num ranking internacional divulgado em maio deste ano, o 
Brasil aparece em penúltima posição, entre 40 países pesqui-
sados. A lista pertence à Pearson International e faz parte do 
projeto The Learning Curve e é elaborada a partir dos resultados 
de três testes internacionais, aplicados a alunos do 5º ao 9º ano 
do ensino fundamental. No topo da lista aparecem Finlândia e 
Coreia de Sul. Na 39º posição, o Brasil fi ca na frente apenas da 
Indonésia. 

Confi ra o ranking completo, em nosso site: www.bancario 
srio.org.br.

até na área de segurança públi-
ca, na ausência de uma política 
por melhorias na saúde pública 
e com o projeto privatista, que 
poderá extinguir programas so-
ciais e gerar mais desemprego. 

É bom lembrar que Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral e BNDES não estão livres de 
uma futura privatização”, afi rma 
o vice-presidente do Sindicato, 
Paulo Matileti.  

Haverá protesto em frente 
à sede da Petrobras, na Aveni-
da Chile no Centro do Rio. Em 
Curitiba também serão reali-
zadas manifestações no dia do 
“Luto pelo Brasil”.

Crédito: Domingos Peixoto


