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Jornal

Mais de Mais de 500 mil mortos500 mil mortos. . 
Basta. Basta. Fora BolsonaroFora Bolsonaro
Protestos aconteceram em todos os 26 estados, nas capitais, no interior e em Brasília.

 No Rio, pelo menos 70 mil pessoas participaram da manifestação 

IMPEACHMENT JÁ!

Bancários participaram do protesto pela vacina já e pelo impeachment de Bolsonaro, na manifestação 
do último sábado, 19 de junho, que foi ainda maior do que os protestos do dia 29 de maio

Foto: Nando Neves

Milhares de pessoas toma-
ram as ruas de todo o país, nos 
26 estados, no interior e em 
Brasília no sábado, 19 de junho, 
para protestar contra o governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Os manifestan-
tes defenderam a vacinação 
para todos contra a Covid-19, 
geração e garantia no emprego 
e o pagamento de um auxílio 
emergencial de R$600. Os pro-
testos foram muito superiores à 
motociata promovida pelo Pre-
sidente da República, em Re-
cife, no domingo (20), que re-

gistrou a participação de 3.500 
veículos .  Ao contrário dos atos 
públicos em favor do governo 
federal, os manifestantes que 
defenderam o impeachment do 
presidente, usavam máscaras e 
criticaram o descaso do gover-
no federal com a pandemia e 
a insistência de Bolsonaro em 
fazer campanha contra as me-
didas de proteção e pelo fato 
de o governo não ter comprado 
vacinas sufi cientes para imu-
nizar a população brasileira, 
defendendo o chamado “trata-
mento precoce”, contrariando 

a orientação de sanitaristas e da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

O governo gastou cerca de 
R$90 milhões em remédios 
inefi cazes e superfaturados que 
agora estão encalhados em vez 
de investir na produção de vaci-
nas dos institutos Butantan, em 
São Paulo e Fiocruz, no Rio de 
Janeiro.

BANCÁRIOS NA LUTA

No Rio, os organizadores 
avaliam que mais de 70 mil pes-

soas participaram dos protestos, 
além de atos públicos em 29 
municípios do interior do Esta-
do. Em São Paulo, pelo menos 
100 mil pessoas lotaram a Av. 
Paulista. Bancários participa-
ram dos protestos. Dirigentes 
do Sindicato levaram uma faixa 
na manifestação que percorreu 
a Avenida Presidente Vargas, 
com os dizeres “Bancários na 
luta por auxílio emergencial 
digno, garantia no emprego e 
defesa dos bancos públicos”.
Mais detalhes dos protestos 
você confere em nosso site.

Em função do balancete 
do Sindicato, publicado 
nesta edição, parte das 

matérias do 
Jornal Bancário 
estão disponíveis

 em nosso site.

DIA 29 DE JUNHO

Assembleia vai deliberar sobre contas do Sindicato de 2020
O Sindicato realiza no próximo dia 29 de junho (terça-feira), a partir das 18 horas, assembleia 
para apreciar e deliberar sobre os balanços fi nanceiros e patrimonial da entidade referente ao 
ano de 2020. Em razão da pandemia a assembleia se dará por meio virtual. Inscrições para a 
participação devem ser feitas até às 14h do dia 29 de junho, pelo email prestacaodecontas@

bancriosrio.org.br, informando número do CPF e do celular para o recebimento do link.
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Rio,  22 a 28/6/2021

Edital de Assembleia Geral Ordinária
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários do Município do Rio de Janeiro, com CNPJ 
sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Avenida  Presi-
dente Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares, Cen-
tro, Rio de   janeiro, por seu Presidente abaixo assinado, 
nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os seus 
associados na base territorial deste sindicato, para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará às 
18:00 horas do dia 29 de junho de 2021 em primeira 
convocação e 18:30h em segunda e última convocação,  
para deliberação acerca da seguinte ordem do dia

Apreciação e aprovação dos balanços fi nanceiro e pa-
trimonial relativos ao ano de 2020.  

Em razão da pandemia do Coronavírus e da proibi-
ção de aglomeração de pessoas, a Assembleia se dará de 
forma virtual.  Devido à logística necessária e visando 
preservar a segurança de informações dos presentes, os 
seguintes procedimentos deverão ser adotados: os asso-
ciados estatutariamente regulares e em pleno gozo de 
seus direitos que quiserem participar da reunião deverão 
encaminhar e-mail   para   prestacaodecontas@banca-
riosrio.org.br” até as 14h do dia 29/06/2021 informan-
do número do CPF e do celular para análise da situação 
cadastral e posterior envio do link de acesso à referida 
reunião. 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021

José Ferreira Pinto

Presidente
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Projeto que inclui bancários Projeto que inclui bancários 
como prioritários na vacinaçãocomo prioritários na vacinação

 é aprovado na Câmara é aprovado na Câmara
Proposta segue agora para o Senado e mobilização da categoria precisa continuar

A categoria bancária conse-
guiu uma importante vitória con-
tra a Covid-19. O Projeto que in-
clui bancários e bancárias como 
prioritários no Plano Nacional de 
Imunização do Governo Federal 
foi aprovado na quinta-feira, 17 
de junho, na Câmara dos Deputa-
dos. A proposta segue agora para 
o Senado.

“Conseguimos incluir a nos-
sa categoria como uma das prio-
ritárias na vacinação contra a 
Covid-19 graças ao trabalho dos 
parlamentares da oposição que 
têm nos ajudado. A deputada Éri-
ka Kokay (PT-DF), que é bancá-
ria e diversos outros deputados, 
como Paulo Pimenta (PT-RS), 
entre outros, tiveram um papel 
fundamental neste acordo. Já co-

meçamos a dialogar com alguns 
senadores para aprovação, o 
mais rápido possível, desta pro-
posta que vai proteger a vida de 

nossa categoria”, disse o secretá-
rio de Relações do Trabalho da 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro 

(Contraf-CUT), Jeferson Meira, 
o Jefão. O dirigente sindical lem-
bra que, além da categoria bancá-
ria, foram incluídos os motoristas 
de aplicativos e as trabalhadoras 
domésticas. O presidente do Sin-
dicato dos Bancários do Rio José 
Ferreira comemorou a vitória e 
pediu para que a categoria conti-
nue a campanha de mobilização, 
agora voltada aos senadores.

“Graças ao trabalho dos sin-
dicatos e a pressão da categoria-
conseguimos aprovar este pro-
jeto que vai proteger bancários 
e bancárias e que acaba dando 
mais segurança também à popu-
lação que utiliza os serviços nas 
agências. Agora a mobilização 
precisa continuar no Senado”, 
destaca.

RISCOS DA COVID-19 

Empregados criticam falhas nos protocolos 
e cobram providências da Caixa

Em mesa de negociação re-
alizada na quarta-feira (16), a 
Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE/Caixa) e a Cai-
xa discutiram a atualização do 
protocolo de prevenção à Co-
vid-19. A reunião específi ca para 
a construção de uma proteção 
mais efetiva para os empregados 
era uma cobrança dos represen-
tantes dos empregados e das en-
tidades, já que as regras não eram 
revisadas desde julho de 2020 e o 
número de casos e mortes entre 
os empregados aumentaram.

AMEAÇAS A QUEM RECLAMA

O diretor do Sindicato do 
Rio e membro da CEE, Rogério 
Campanate, denuncia que quan-
do o bancário reclama da falta de 
cumprimento de protocolos, a di-
reção do banco pede o nome dos 
empregados com o claro objeti-
vo de constranger os bancários 
com uma postura ‘punitivista’. 
“Os gerentes costumam preterir 
os protocolos pra dar foco às me-
tas com medo de perder a função 
e acabam servindo de ‘boi de pi-
ranha’ por não cumprir protoco-
lo, perdendo a função do mesmo 

Em função das aglomerações para o pagamento do Auxílio 
Emergencial e do FGTS, os empregados da Caixa fi cam ainda 

mais vulneráveis aos riscos da Covid-19

jeito. É claro que a empresa não 
diz que vai tirar a função, mas é 
uma estratégia deles pegar um 
pra ‘cristo’ e gerar a sensação 
de que teria sido o Sindicato que 
levou o bancário a ser descomis-
sionado”, afi rma Campanate. 

TRABALHO PRESENCIAL

Os dirigentes sindicais da 
CEE pediram esclarecimentos so-
bre denúncias de que empregados 

vacinados contra a Covid-19 e de 
grupos de risco estão sendo con-
vocados para retornarem ao traba-
lho presencial. A Caixa informou 
que nenhum gestor está autoriza-
do a fazer esta convocação e não 
há qualquer determinação da em-
presa nesse sentido. A representa-
ção dos empregados cobrou uma 
comunicação explícita da Caixa e 
a inclusão no protocolo de proibi-
ção de ingresso nas unidades de 
pessoas infectadas. 

VACINA PARA TODOS

A comissão pediu ainda o 
apoio da Caixa na campanha do 
movimento sindical pela inclu-
são da categoria entre as prio-
ridades no Plano Nacional de 
Imunização, mas a empresa se 
limitou a responder que o apoio 
da Caixa ocorre no âmbito da 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban). Foi cobrado também 
o compartilhamento do resultado 
das testagens, o que foi negado 
pelo banco, alegando o sigilo 
médico. Os bancários querem 
ainda o fornecimento de másca-
ras adequadas (N95, PFF2, tripla 
cirúrgica) e de todos os EPI’s 
(Equipamentos de Proteção In-
dividual) para os empregados, 
bem como a prorrogação do pra-
zo para reembolso da vacinação 
contra a gripe, que termina no 
dia 30 de junho. A Caixa infor-
mou que vai estudar a ampliação 
do prazo. Os representantes dos 
trabalhadores também cobraram 
detalhamento do cronograma de 
vacinação nas unidades e a in-
clusão dos aposentados na cam-
panha de vacinação. 



Participe da campanha em Participe da campanha em 
defesa dos bancos públicosdefesa dos bancos públicos

A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) já 
disponibilizou para os sindicatos da categoria 
bancária a primeira parte dos materiais a se-
rem utilizados para a intensifi cação da ação 
em defesa dos bancos públicos e contra o 
projeto de desmonte e privatização do minis-
tro da Economia Paulo Guedes. As matérias 
destacam a importância dos bancos públicos, 
como Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil, BNDES, Banco da Amazônia, BASA, 
BNB, entre outros, como fomentadores do 
desenvolvimento econômico e social, contri-
buindo inclusive para a necessidade de recu-
peração econômica em meio a uma das mais 
graves crises da história.  As imagens podem 
ser encontradas em nosso site para os bancá-
rios compartilharem em suas redes sociais.

Canta, canta, minha gente, Canta, canta, minha gente, 
que a vida vai melhorarque a vida vai melhorar

A festa da posse da nova diretoria do 
Sindicato dos Bancários do Rio foi só 
alegria, com o show “Canta, canta minha 
gente”, dos irmãos Dandara e Raoni Van-
tapane, netos de Martinho da Vila, no úl-
timo sábado (19). A apresentação contou 
com participação especial da cantora Mar-
tin’ália. O evento foi transmitido pelo canal 
do Youtube e pelo Facebook do Sindicato. 
Foi apresentada ainda uma série de me-
lhorias feitas na Sede Campestre, como 
preparação do espaço de lazer para 
ser utilizado pela categoria assim que 
a situação sanitária do país permitir.  
Bancários sortudos ganharam prêmios de 
R$50 cada um num sorteio. Confi ra os 
nomes dos ganhadores.

• Adriana Santana dos Reis 
• Alessandra Correia  
• Alessandra Melo de Oliveira 
• Alexandre Santos de Castro 
• Alexia Cassilha de Souza
• Aline Aparecida Vieira 
• Aline Pereira Gomes  
• Ana Paula Martins da Silva Lima 
• André Luiz Kardec Pinto Loureiro 
• Igor Goulart Mattos 
• Robson Fazolato Barbosa 
• Andréa de Almeida Lourenço 
• Antonia Débora Sousa 
• Antonio Carlos Conrado 
• Antônio Carlos P. dos Reis 
• Bárbara Miranda Tolentino Araujo  
• Carlos Alberto Dutra de Souza 
• Carlos de Souza  
• Carolina de Souza Pereira da Silva 
• Cláudio Braz Inácio  
• Cristiane Aguiar Cruz dos Santos 
• Cristiane Lima Serra Loureiro Garcia 
• Danisa Matias de Oliveira E Silva 

• Darlene Ramos Lima 
• Dayane de Souza Garcia 
• Douglas Moreira dos Santos 
• Edgar Maforte da Silva Andrade 
• Edna Sabino da Silva  
• Edson Marcelo de Araujo  
• Erasmo Santos de Melo 
• Fabio Augusto Côrtes Moura 
• Felipe E Alcantara 
• Fernanda Carvalho Gallino 
• Flávia Nascimento Nogueira  
• Gabriel Augusto de Sales Souza  
• Guilherme Arruda Dias da Costa 
• Ivoneide Maria Moreira 
• Joao Alisson Gomes de Oliveira 
• Jonathan Da Silva Braga 
• José Antonio Peixoto Ribeiro 
• Jose Ely Athayde Ribeiro 
• José Marleno Diniz 
• José Roberto de Castro Dias  
• Kátia R M P Grande
• Leandro Carneiro da Silva  
• Leide Rosania Campista Cordeiro 

• Leticia de Jesus Gomes Lemos Becker   
• Letícia Nogueira da Silva Machado 
• Lisia Moreira da Silveira 
• Luana Cristina de Almeida Paula 
• Lucas Sant’anna 
• Lucia Helena de Almeida Neves Matta Dos 
Santos Lauriano 
• Luciana Areia Bastos Bias 
• Luciana Nunes Ramos 
• Luiz Otavio Azevedo Dos Santos  
• Luiz Antonio Pinho De Matos  
• Marcelo José Duarte Lopes 
• Marcelo Queiros Angelim  
• Márcia Maciel Martins
• Marcio Capella Avila Sales 
• Márcio Roberto Gomes de Miranda  
• Marcos Lima da Silva  
• Maria Lúcia de Sousa  
• Mariana Edi Rocha Gonçalves de Oliveira  
• Mateus Carvalho de Queiroz 
• Michele Areia Tavolaro  
• Milene Pereira da Silva  

• Mário Domingos Dias Do Monte  
• Nilo Sérgio Do Nascimento Silva 
• Nilton da Silva Gomes 
• Nívea Ribeiro Moreira 
• Norma Freitas Chaves 
• Oscar M Sebastiao 
• Raphael Augusto de Oliveira Garcia 
• Raquel Jorge de Matos dos Santos 
• Renata Oliveira da Silva Duarte 
• Roberta Marques Gusmão  
• Roney Rafael da Silva Oliveira 
• Rosana Bigatello  
• Roseli Rodrigues dos Santos 
• Rubem Mourão da Fonseca 
• Sandra de Carvalho Martins Farias 
• Sidnei Alves  
• Symone dos Santos Monteiro Fonseca 
• Taiana Guimarães Moreira de Matos 
• Thiago Eufrasio Carreiro Tatagiba 
• Vera Lucia Ferreira da Silva 
• Vera Maria de Andrade Ramos da Silva  
• Viviane Regina Figueiredo Santos Martins

SORTEADOS NA LIVE DA POSSE


