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Bolsonaro quer retirar tíquetes Bolsonaro quer retirar tíquetes 
refeição e alimentação do trabalhadorrefeição e alimentação do trabalhador
Bancários e bancárias têm muitos mo-

tivos para participar dos protestos contra o 
Governo Bolsonaro neste sábado, dia 24 de 
julho: a reforma da previdência, os 70 mi-
lhões de vacinas da Pfi zer que o governo 
não comprou em 2020, matando milhares de 
pessoas; a corrupção na compra de vacinas 

(até 1.000% mais caras) e o projeto de pri-
vatização, que inclui bancos públicos, como 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 
Agora a categoria tem mais um forte motivo 
para protestar: a reforma tributária do governo 
quer acabar com a isenção fi scal para as empre-
sas que oferecem tíquetes refeição e alimenta-

ção. Numa economia em frangalhos, infl ação 
alta em que preços não param de subir, o ban-
cário sabe que os tíquetes salvam o mês do tra-
balhador e trazem comida à mesa. O governo 
joga contra o povo.  Se aprovada, a proposta 
vai acabar com os tiquetes e gerar ainda mais 
desemprego, prejudicando bares e restaurantes. 

A partir desta A partir desta 
edição, voltamos edição, voltamos 

a versão a versão 
impressa do impressa do 

Jornal Bancário.Jornal Bancário.
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Rio,  20 a 26/7/2021

O Sindicato dos Emprega-
dos em Estabelecimentos Ban-
cários do Município do Rio de 
Janeiro, com CNPJ sob o nº 
33.094.269/0001-33, situado na 
Avenida Presidente Vargas 502/ 
16º, 17º, 20º, 21º e 22º, anda-
res, Centro, Rio de janeiro, por 
seu Presidente abaixo assina-
do, nos termos de seu Estatuto, 
CONVOCA todos os seus asso-
ciados na base territorial deste 
sindicato, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária no 
dia 27 de julho de 2021, às 18h 
em primeira convocação e às 
18h30min em segunda e última 
convocação, que se realizará de 
forma remota/virtual ,na for-
ma disposta no site www.ban-
cariosrio.org.br (página ofi cial 
do Sindicato na Internet), onde 
estarão disponíveis todas as in-
formações necessárias para  dis-
cutirem e deliberarem, conforme 
art. 34 do Estatuto da Entidade, 
sobre a seguinte ordem do dia:

• Eleição da Comissão de 
Conduta e Ética do Sindicato 

Rio de Janeiro, 20 de 
julho de 2021

José Ferreira Pinto
Presidente

Edital de 
Assembleia 

Geral Ordinária

 Bancário do Bradesco 
também é reintegrado

O  Sindicato conseguiu rein-
tegrar mais um funcionário do 
Bradesco: Marcelo Gonçal-
ves Ferreira, oriundo do Kirton 
Bank, do HSBC, hoje pertencen-
te ao Bradesco, trabalha desde 
1995 e foi demitido no dia 30 de 
outubro de 2015. A tutela de ur-
gência solicitada pelo advogado 
José Carlos Ferreira, restabele-
ceu não somente o emprego do 
bancário, mas todos os direitos e 
benefícios, inclusive o plano de 
saúde, além do “pagamento de 
complementação salarial previs-
ta na convenção coletiva”, des-
taca a decisão da juíza Andrea 

Os diretores do Sindicato Wanderlei Souza (E), Adriana Nalesso (diretora 
do Departamento Jurídico) e Edelson Figueiredo (Secretaria de Saúde) ao 
lado do bancário reintegrado, Marcelo Gonçalves Ferreira, destacaram a 

importância da sindicalização da categoria

JURÍDICO EM AÇÃO

Sindicato reintegraSindicato reintegra
bancários do Itaú e Santanderbancários do Itaú e Santander

Galvão Rocha Detoni, lembran-
do ainda que, “no curso do aviso 

prévio, foi emitida a CAT pelo 
Sindicato”.

O Departamento Jurídico do 
Sindicato dos Bancários do Rio 
conseguiu mais duas reintegra-
ções na Justiça Trabalhista. Paulo 
Roberto Saraiva Macedo, funcio-
nário do Itaú teve seu emprego e 
direitos de volta por decisão da 
desembargadora Carina Rodri-
gues Bicalho, no último dia 13 
de julho, anulando decisão da 
59ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, que havia negado o pedi-
do de tutela de urgência feito pela 
advogada da entidade sindical, 
Manuela Martins.

ACORDO

A desembargadora impugnou 
a decisão desfavorável ao bancá-
rio, considerando a dispensa ile-
gal e abusiva. Mais uma vez, foi 
levado em consideração o des-
cumprimento do compromisso 
público feito pelo banco de não 
demitir durante a pandemia da 
Covid-19. O fato de o funcioná-
rio ter sido acometido por doença 
ocupacional também pesou a fa-
vor da reintegração de Roberto.

O entendimento do Ministro 
Ricardo Lewandowski, do Supre-
mo Tribunal Federal, que esten-
deu a vigência de dispositivos da 
Lei 13.979/2020 que estabelecem 

medidas sanitárias para combater 
à pandemia da Covid-19, bem 
como do Governo Municipal do 
Rio de Janeiro, por meio do De-
creto 47.428, de 29/12/2020, que 
prorrogou o prazo do estado de 
calamidade pública, reconheci-
do por lei estadual, “além da di-
fi culdade notória que o país está 
atravessando para concretizar a 
campanha nacional de vacina-
ção”, foram também argumentos 
importantes para a decisão favo-
rável ao trabalhador.

HOME OFFICE

Angélica Albino da Silva, 
que trabalha no Santander desde 
2018 e havia sido dispensada no 

dia 21 de junho de 2021, também 
conseguiu resgatar seu vínculo 
empregatício graças ao pedido 
de tutela antecipada feito pelo 
advogado do Sindicato Henrique 
Lopes. Como no caso do Itaú, o 
banco espanhol também descum-
priu o acordo público feito com 
a categoria de não dispensar em-
pregados diante da crise sanitária 
e econômica que vive o país, o 
que levou o desembargador An-
tônio Paes Araújo, a decidir pelo 
imediato retorno da bancária ao 
trabalho. Angélica estava traba-
lhando em home Offi  ce, mos-
trando que os funcionários em 
teletrabalho também precisam ter 
os seus direitos preservados pelo 
empregador.

Volta do Jornal 
impresso

A partir desta edição, volta-
mos a distribuir a versão impressa 
do Jornal Bancário, tomando to-
dos os cuidados na distribuição de 
nosso periódico, não abrindo mão 
do uso de máscaras e álcool gel 
para dirigentes sindicais e funcio-
nários da expedição que distri-
buem nossos periódicos.

Comissão 
de ética

No dia 27 de julho (terça-
-feira) tem assembleia virtual, 
às 18h, para deliberar sobre a 
eleição da Comissão de Con-
duta e Ética do Sindicato, con-
forme prevê o estatuo da enti-
dade. Mais detalhes, no edital 
abaixo.
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Campanha contra demissões e metasCampanha contra demissões e metas
 mobiliza bancários do Itaú e Bradesco mobiliza bancários do Itaú e Bradesco

Funcionários protestam contra exploração dos bancos, tardando a 
abertura de agências em Bonsucesso. Mobilização vai continuar

Os bancários do Rio de Ja-
neiro, na quinta-feira (15), 
tardaram a abertura de agên-
cias do Itaú e do Bradesco, 
em Bonsucesso, na Região da 
Leopoldina, contra os abusos 
e a exploração dos bancos que 
demitem em massa, elevam as 
metas e adoecem os funcioná-
rios com pressão e assédio mo-
ral. A atividade organizada pelo 
Sindicato faz parte das campa-
nhas nacionais #QueVergonha-
Bradesco e #QueVergonhaItaú, 
que fi caram entre os temas 
mais comentados no Twitter. 
No Bradesco as agências não 
abriram pela manhã. Os funcio-
nários do Itaú também protesta-
ram em Bonsucesso, tardando a 
abertura das unidades. A situa-
ção se tornou insuportável com 
o GERA, novo programa de re-
muneração variável,

O Sindicato cobra também 
melhorias nos protocolos de 
prevenção à Covid-19 nos 
bancos e a vacinação imedia-
ta da categoria. Mais detalhes 
das atividades você confere 
em nosso site: www.banca-
riosrio.org.br e todas as ima-
gens da manifestação na gale-
ria de fotos.

Pressão para aprovar projeto contra 
CGPAR 23 agora é no Senado

Os trabalhadores de estatais 
conseguiram uma importante 
vitória na Câmara dos Deputa-
dos: foi aprovada na terça-feira, 
13 de julho, a PDC (Proposta de 
Decreto Legislativo da Câmara) 
956/2018, de autoria da deputada 
federal Érika Kokay (PT-DF). A 
votação do projeto foi expressi-
va, com 365 votos a favor e ape-
nas 39 contra.

Agora o PDC, que suspen-
de os efeitos da resolução 23 da 
CGPAR (Comissão Interminis-
terial de Governança Corporati-
va e de Administração de Parti-
cipações Societárias da União), 
vai para o Senado. Por se tratar 
de uma iniciativa do parlamento, 
caso seja aprovada pelos senado-
res, a proposta passa a vigorar, 

pois não precisará ser apreciada 
pelo presidente da República. 

“A aprovação foi muito im-
portante para os trabalhadores. 
Agora, a pressão é sobre o Se-
nado. Vamos nos mobilizar para 
conseguir a aprovação também 
pelos senadores”, disse o secre-
tário de Relações de Trabalho 
e responsável da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 
pelo acompanhamento da trami-
tação dos projetos de interesses 
da categoria no Congresso Na-
cional, Jeferson Meira, o Jefão.

A autora do projeto, Érika 
Kokay deixou clara no plená-
rio da Câmara, a importância da 
aprovação de sua proposta. “Esta 
é uma proposta fundamental para 

milhões de trabalhadores e traba-
lhadoras que tiveram seu direito 
ao plano de saúde suplementar 
de autogestão atacados. Este mo-
delo de autogestão é relevante 
por que traça perfi s epidemioló-
gicos e colhe dados necessários 
para as políticas de saúde no 
ambiente de trabalho, com uma 
atuação preventiva. Os planos de 
autogestão não podem ser avilta-
dos com esta resolução, por isso 
é fundamental a aprovação deste 
PDC”, destacou a parlamentar. 

FRUTO DA MOBILIZAÇÃO

A resolução ampliaria os cus-
tos dos sistemas de saúde da par-
cela paga pelos funcionários das 
estatais e cortaria direitos dos 

benefi ciários. O PDC susta os 
efeitos prejudiciais a estes traba-
lhadores.

O presidente do Sindicato dos 
Bancários do Rio José Ferreira 
comemorou a decisão dos de-
putados. “Esta vitória é fruto da 
mobilização dos trabalhadores e 
do movimento sindical e precisa 
continuar para que os senadores 
também aprovem o projeto da de-
putada Érika Kokay, que impede 
prejuízos para o direito a um pla-
no de saúde digno aos trabalha-
dores das estatais, garantindo o 
modelo de autogestão, como são 
os casos dos bancários do Banco 
do Brasil, através da Cassi, e os 
empregados da Caixa Econômi-
ca Federal, que possuem o Saúde 
Caixa”, disse o sindicalista. 

ram em Bonsucesso, tardando a 
abertura das unidades. A situa-
ção se tornou insuportável com 
o GERA, novo programa de re-

O Sindicato cobra também 
melhorias nos protocolos de 
prevenção à Covid-19 nos 
bancos e a vacinação imedia-
ta da categoria. Mais detalhes 
das atividades você confere 
em nosso site: www.banca-
riosrio.org.br e todas as ima-
gens da manifestação na gale-

Pressão para aprovar projeto contra 
CGPAR 23 agora é no Senado

O Sindicato 
vai continuar 

protestando contra 
a exploração 
do Itaú e do 

Bradesco. Na 
semana passada, 
as manifestações 

ocorreram em 
Bonsucesso

Fotos:Nando Neves



Sindicato pressiona prefeito e Sindicato pressiona prefeito e 
governador para começar a governador para começar a 

vacinação de bancários e bancáriasvacinação de bancários e bancárias

Dia do Bancário (28 de agosto): live vai apresentar show do grupo de pagode 
“Tá na Mente” e do cantor e compositor Toninho Geraes. Não perca. 

Mais detalhes, em breve, em nosso site: www.bancariosrio.org.br.

Bancários lançam site contra privatização 
e em defesa dos bancos públicos

Portal da Contraf-CUT reúne textos, vídeos e materiais que mostram a importância dos 
bancos e empresas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT) lançou, na 
sexta-feira (16), o site Se é pú-
blico, é para todos. O objetivo 
da iniciativa é reunir textos, ima-
gens, vídeos e materiais que se 
contrapõem aos ataques e tenta-
tivas de privatização dos bancos 
públicos e refi rmar a importância 
destas instituições para o desen-
volvimento econômico e social 
do país. A iniciativa faz parte da 
campanha realizada por sindica-
tos e entidades associativas da ca-
tegoria de todo o país em defesa 
dos bancos públicos.

As demais empresas do setor 
público também terão espaço no 
portal.  “Esta iniciativa é funda-

mental para fortalecermos a luta 
contra o projeto de privatização 

do Governo Bolsonaro.  Bancos 
e empresas privadas só se preo-
cupam com os lucros e não pos-
suem nenhum compromisso so-
cial ou com o desenvolvimento 
do Brasil. Esta pandemia mostrou 
a relevância dos bancos públicos, 
como é o caso da Caixa Econô-
mica Federal na distribuição dos 
programas emergenciais, FGTS e 
seguro desemprego, o Banco do 
Brasil que tem uma função pri-
mordial no apoio a agricultura fa-
miliar e o BNDES que contribue 
para fomentar o desenvolvimento 
econômico”, disse o diretor do 
Sindicato e presidente da APCE-
F-RJ, Paulo Matileti.

EM DEFESA DA VIDA

Ministério da Saúde confi rma 20% das doses para bancários  e
 trabalhadores dos Correios. Agora é cobrar a imunização, já

O Sindicato dos Bancários do 
Rio passou todo o dia na segunda-
-feira (19) mantendo contato com 
os governos estadual e municipal 
para garantir logo a vacinação da 
categoria. O Ministério da Saúde 

nação para bancários e bancárias 
de toda a cidade. “Colocamos o 
nosso Sindicato a disposição das 
autoridades para defi nirmos logo 
a imunização tanto dos bancá-
rios quanto dos trabalhadores 
dos Correios. Quanto mais rápi-
do conseguirmos a imunização, 
maior a efi cácia contra as varian-
tes da Covid-19 no país”, disse 
o sindicalista. Na nota técnica, o 
Ministério da Saúde orienta que 
sejam destinados aos bancários e 
trabalhadores dos Correios 20% 
do total de doses de vacinas dis-
tribuídas em todas as unidades 

José Ferreira, presidente 
do Sindicato, vai continuar 

cobrando a vacinação imediata 
dos bancários e bancárias do Rio

divulgou na quinta-feira (15) nota 
técnica que confi rma a inclusão 
de bancários e trabalhadores dos 
Correios na lista de grupos priori-
tários do Plano Nacional de Imu-
nização (PNI) contra a Covid-19. 
A publicação da nota foi feita após 
pressão dos sindicatos. 

O presidente do Sindicato José 
Ferreira manteve contato com 
Rodrigo Abel, assessor do go-
vernador do Rio Cláudio Castro 
e com o secretário Municipal de 
Fazenda e Planejamento da capi-
tal, Pedro Paulo, cobrando a defi -
nição imediata das datas de vaci-

da Federação. No dia 6 de julho, 
o Ministério da Saúde havia in-
formado a inclusão da categoria 
bancária entre as prioridades do 
Plano Nacional de Imunização 
contra a Covid-19.  “Nada mais 
justo do que vacinar as catego-
rias que são consideradas essen-
ciais e estão trabalhando desde o 
início desta pandemia. E os ban-
cários estão entre os trabalhado-
res que estão mais expostos aos 
riscos de contágio. Vamos con-
tinuar, durante toda a semana, 
cobrando a vacinação”, conclui 
Ferreira.


