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A partir da pró
xima
segunda-feira,
29 de
novembro, o ho
rá
de funcioname rio
nto do
Sindicato pass
ará a
ser das 10h às
16h.

Basta
de
violência
contra a

mulher
Participe da Campanha de 21 dias dessa jornada de Lutas
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A violência contra a mulher no Brasil é muito
maior do que os dados oﬁciais revelam. O país registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher
em 2020. “Muitas são vítimas do próprio marido e
temendo retaliações que chegam até às ameaças de
morte contra elas e os ﬁlhos, se calam e sofrem caladas. Mas o silêncio é a maior arma deste tipo de crime.
A sociedade e as vítimas precisam denunciar”, aﬁrma
a presidenta em exercício do Sindicato dos Bancários
do Rio, Kátia Branco.
O movimento contra estas barbaridades começou
no último sábado (20) e dura 21 dias, indo até 10 de
dezembro. É a versão brasileira de uma mobilização
mundial. Nesta quinta-feira (25), é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres,
A Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) está implementando
em todo o Brasil o “Projeto Basta”, que capacita entidades sindicais a prestar assistência jurídica gratuita
à mulheres em situação de violência. Neste período
da campanha compartilhe em suas redes sociais a sua
indignação contra a violência sofrida pelas mulheres.
Basta.

Assembleia virtual dia 30 vai deliberar
sobre previsão orçamentária 2022
Bancários sindicalizados precisam se inscrever pelo email previsaoorcamentaria@bancasriosrio.org.br
até às 23h59 do dia 28 de novembro informando número de CPF e número de celular para participar da
assembleia do dia 30 de novembro (terça-feira), às 18h. Conﬁra a previsão orçamentária na página 2.
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Edital de Assembleia
Extraordinária Previsão
Orçamentaria 2022
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 Av. Presidente
Vargas 502/ 16º, 17°, 20°, 21° e 22°, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua Presidenta em exercício abaixo assinada, nos
termos de seu Estatuto, CONVOCA todos
os seus associados na base territorial deste
Sindicato, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará às
18 horas do dia 30 de novembro de 2021
para deliberação acerca da pauta abaixo.
Em razão da pandemia do Coronavirus e
da proibição de aglomeração de pessoas,
a Assembléia se dará de forma virtual.
Devido à logística necessária e visando
preservar a segurança de informações áos
presentes, os seguintes procedimentos deverão ser adotados: os associados estatutáriamente regulares e em pleno gozo de
seus direitos que quiserem participar da
reuniao deverão encaminhar e-mail para
previsaoorcamentaria@bancariosrio.org.
br, até as 23h59 do dia 28/11/2021 informando número do CPF e do celular para
análise da situação cadastral e posterior
envio do link de acesso à referida reunião.
- Previsão orçamentária para o exercício 2022.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021
Katia Lucimar da Rocha Branco Lopes
Presidenta em Exercício
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#FORÇAZÉ

Presidente do Sindicato
responde aos estímulos e
demonstra lucidez e consciência
O Presidente do Sindicato dos
Bancários do Rio de Janeiro José
Ferreira (foto), continua internado na UTI do Hospital Quinta
D’Or, se recuperando de um enfarto. Ele iniciou na última segunda-feira, 22 de novembro, o procedimento de hemodiálise, como
um auxílio ao funcionamento dos
rins e apresentou um comportamento positivo de resposta aos
estímulos recebidos, demonstrando estar lúcido e consciente.
A categoria, amigos, familiares
e dirigentes sindicais continuam

com as orações e votos de plena
recuperação. As informações sobre o estado de saúde do compa-

nheiro continuam sendo atualizadas, diariamente, em nosso site:
www.bancariosrio.org.br.

Votação da Previ-Banerj está
prevista para terça (23)
O Sindicato dos Bancários
do Rio convoca os banerjianos a
comparecerem na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, às
15h, à Assembleia Legislativa
(Alerj), agora localizada no an-

tigo edifício-sede do Banerj (Banerjão). O motivo da convocação
é que o PL-3186/20, que substituiu o PL-3213/10, está na pauta
da sessão legislativa desta data. A
proposta, se aprovada, permitirá

o retorno ao sistema previdenciário daqueles trabalhadores
que sacaram suas reservas de
poupança, desde que devolvam
os valores recebidos, corrigidos
monetariamente.
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GESTÃO RUIM

Lucro da Caixa cresce
87,4,%, mas empregados
não são valorizados.
A Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido de R$
14,050 bilhões, nos nove primeiros meses de 2021. O resultado representa um crescimento
de 87,4% em relação ao mesmo
período do ano passado. Apenas
no 3º trimestre, o lucro foi de R$
3,2 bilhões, aumento de 69,7%
em relação ao 3º trimestre do ano
anterior. No entanto, a elevação
dos ganhos escondem aspectos
perversos da atual gestão do presidente Pedro Guimarães: a direção da empresa não contrata um
número suﬁciente de novos concursados para atender a demanda, desrespeitando os bancários
e a população com ﬁlas cada vez
maiores, sobrecarga de trabalho,
pressão e assédio moral por metas abusivas.

Foto: Nando Neves

Banco fatura R$14,050 em nove meses, mas não contrata novos concursados e
empregados que sofrem sobrecarga de trabalho, metas abusivas e assédio moral

Foto: Nando Neves

O diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Paulo Matileti criticou a
gestão do presidente da Caixa Pedro Guimarães: desrespeito
à população e aos clientes e exploração dos empregados

“O atual presidente da Caixa
não tem a menor preocupação
com os empregados e não dá
valor ao esforço e ao trabalho
dos bancários, que são cada vez
mais explorados e estão adoecendo com uma pressão cada
vez maior para atingir as metas.
Não por parte da direção do banco sequer a preocupação com as
aglomerações em plena pandemia da Covid-19”, critica o diretor do Sindicato do Rio, Paulo
Matileti.
“Fica cada vez mais claro
que Guimarães coloca em primeiro lugar seus projetos políticos e pessoais e não o papel
social histórico do banco e nem
as condições dignas de trabalho
para os funcionários”, completa
Matileti.

Justiça intima Sérgio Rial, presidente do
Santander, a cumprir ordem de reintegração
A juíza Adriana Paula Domingues Teixeira, da 66ª Vara
do Trabalho, intimou o banqueiro Sergio Agapito Lires Rial,
presidente do Santander Brasil,
a cumprir, em cinco dias, uma
ordem de reintegração. O banco
espanhol vem se recusando sistematicamente e cumprir decisões
judiciais, o que, pela lei brasileira, é crime. A determinação de
retorno ao trabalho tomou como
base o descumprimento do compromisso dos bancos de não realizar dispensas na pandemia.
“Decorrido o prazo de 5 dias
sem cumprimento da ordem judicial, oﬁcie-se o Ministério
Público Federal para apuração
de crime de desobediência pelo
diretor-presidente do Santander Brasil (Sergio Agapito Lires
Rial)”, advertiu a magistrada em
sua decisão. Acrescentou que o
banco tem ciência de que “o descumprimento conﬁgura ato aten-

O presidente do
Santander, Sérgio
Rial, no foco do
Judiciário
tatório à dignidade de justiça nos
termos do artigo 77, parágrafo1º
do Código de Processo Civil sem
prejuízo das sanções criminais,
civis e processuais cabíveis”.
O assessor jurídico da diretoria do Sindicato, Márcio Cordero, frisou que o banco Santander,
de forma reiterada, descumpre as
decisões judiciais. “O Sindicato
já conseguiu em outras ações de
reintegração, a condenação do

banco ao pagamento de multas e
a expedição de ofício ao Ministério Público Federal para apuração do crime de desobediência à
ordem judicial. No despacho proferido pela Juíza, a intimação do
presidente do Santander decorreu
do descumprimento da ordem de
reintegração. Esperamos que não
descumpra essa determinação”,
aﬁrmou.
O diretor do Sindicato e mem-

bro da Comissão de Organização
dos Empregados (COE), Marcos
Vicente, lembrou que o não cumprimento de sentença por parte
do Santander vem se tornado
uma afronta à Justiça do Trabalho. “Temos casos de tutela antecipada, decisões em primeira e
até mesmo em segunda instância.
Alguns desses bancários adoeceram trabalhando e, agora, estão
com a sua saúde mais ameaçada
por terem negados até o plano
de saúde”, disse. “Sem contar o
prejuízo previdenciário devido à
falta de contribuição pelo tempo
em que continuaram afastados
pelo desrespeito às decisões de
retorno ao trabalho”.
Marcos disse esperar que mais
juízes e desembargadores cobrem
do Santander o cumprimento das
sentenças. “O Sindicato dos bancários junto com o corpo jurídico
estará acompanhando o desfecho
do caso”, adiantou.

NÃO AO RACISMO
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Bancários participam de
atividade do 20 de novembro

CONSCIÊNCIA NEGRA - Dirigentes do Sindicato dos Bancários do Rio na manifestação, em Madureira, contra o racismo e pelo Fora Bolsonaro.
O Sindicato dos Bancários
do Rio de Janeiro marcou presença nas atividades do Dia da
Consciência Negra, no sábado,
20 de novembro, em Madureira.
Houve uma grande concentração
no viaduto Negrão de Lima, com
falas de lideranças dos movimentos sociais e do movimento negro, entidades estudantis, centrais
sindicais, além de parlamentares.
Você confere mais detalhes da
manifestação e a galeria de imagens completa da atividade, em
nosso site: www.bancariosrio.
org.br, assim como matéria sobre campanha liderada pelo secretário de Combate ao Racismo
da Contraf-CUT, Almir Aguiar e
lideranças do PT, para dar mais
visibilidade à estátua de João
Cândido, líder da rebelião contra
o racismo na Marinha do Brasil,
a chamada Revolta da Chibata.

Encontro Nacional de Saúde dos
Funcionários do BB é neste sábado (27)
Os funcionários do Banco
do Brasil realizam neste sábado, 27 de novembro, um
encontro nacional de saúde. O
objetivo do evento é discutir a
saúde do trabalhador bancário
frente aos desaﬁos impostos
pela pandemia, como o tratamento às pessoas que contraíram a Covid-19 e ﬁcaram com
sequelas.
O encontro, organizado
pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro
(Contraf-CUT),
será realizado via plataforma
Zoom e transmitido, ao vivo,
na TV-Contraf, no YouTube.

O encontro será aberto ao público e não restrito apenas aos
dirigentes sindicais. Todos os
trabalhadores do banco são
convidados. Mas é bom lembrar que as inscrições para
participar do debate na sala da
plataforma Zoom são limitadas a 500 pessoas. Quem não
puder entrar mais na sala, devido ao teto no número de inscritos, poderá acompanhar o
debate ao vivo, pelo YouTube.
“Esse encontro foi deliberado
no último Congresso Nacional
dos Funcionários do BB e será
um debate muito importante,
pois os bancários estão aﬂitos,

especialmente os companheiros e companheiras que permaneceram no trabalho presencial
ﬁcando mais expostos e que
foram contagiados com a Covid-19 e, muitos deles, ainda
ﬁcaram com sequelas. O banco
precisa assistir e proteger estes
trabalhadores. Vamos debater
também questões relacionadas à Cassi”, disse a diretora
do Sindicato do Rio e membro da Comissão de Empresa
dos Funcionários do BB, Rita
Mota. Na pauta do encontro
está ainda os desaﬁos do SUS
(Sistema Único de Saúde) na
atual conjuntura política.

Plenária na quarta (24) vai eleger membros
para o Conselho de Usuários da Cassi
O Sindicato convoca os delegados sindicais do BB para a plenária virtual desta quarta-feira, 24 de
novembro, às 18h30, para escolher o representante do Conselho de Usuários da Cassi-RJ.
João Fukunaga, coordenador, da CEBB participa do encontro.

