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Sindicatos defendem
jornada de quatro dias
para gerar mais empregos
Bancários debateram emprego e terceirização em mesa de negociação com a Fenaban.
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Calendário de negociações
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Edital De Assembléia Geral
Ordinaria - Retificação
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO, com CNPJ sob o nº 33.094.269/000133, situado na Av. Presidente Vargas 502/ 16º, 17º, 20º,
21º e 22º, andares Centro, 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 reunirem em Assembléia Geral
Ordinária que se realizará às 18:00 horas do dia 28 de
junho de 2022 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, através do aplicativo Zoom. Devido à logística
necessária e visando preservar a segurança de informações dos presentes, os seguintes procedimentos deverão
ser adotados: os associados estatutáriamente regulares
e em pleno gozo de seus direitos que quiserem participar da reunião deverão encaminhar e-mail para prestacaodecontas@bancariosrio.org.br, até as 12:00hs do dia
28/06/2022 informando número do CPF e do celular para
análise da situação cadastral e posterior envio do link de
acesso à referida reunião.
- Apreciação e aprovação dos balanços financeiro e
patrimonial relativos ao ano de 2021.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022
Jose Ferreira Pinto
Presidente

Participe da assembleia virtual de prestação de contas do Sindicato
O Sindicato realiza nesta terça (28), às 18h, assembleia virtual para deliberar sobre a prestação de contas da
entidade. Para participar, faça a sua inscrição em nosso site até o meio dia do mesmo dia: www.bancariosrio.org.br
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Lucros derrubam argumento dos
bancos para redução de empregos
Crescimento dos ganhos e da participação no crédito mostram que não há
razões também para as terceirizações e novas formas de contratação

Na mesa de negociação do
Comando Nacional dos Bancários da última segunda-feira
(27) com a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos) foram debatidos emprego, terceirizações
e os impactos da tecnologia no
trabalho do setor. Os bancos alegam que as mudanças nas formas
de contratação com o aumento da
presença de plataformas digitais
ocorrem também em função do
aumento da concorrência. No entanto, números oficiais derrubam
a argumentação dos bancos. Entre
2013 e 2021, mesmo com o surgimento de novos concorrentes,
os bancos não perderam participação de mercado, ao contrário,
houve aumento de 86% para 87%
na participação nas operações de
crédito. As instituições não bancárias de crédito, como as finte-

Os bancos aumentaram os lucros e a participação nas operações de
crédito. Números não justiﬁcam demissões, terceirizações
e novas formas de contratação

chs, saíram de 0,7% para 0,9% de
participação, ou seja, um aumento irrelevante. Mesmo as cooperativas com todo crescimento que
tiveram saíram de 2% de participação no crédito para 6%.
A recessão econômica que

afeta o país trazendo prejuízo
para o setor produtivo, como
indústria e comércio, e principalmente para o trabalhador,
que perdeu poder de compra e
muitos, o próprio emprego, com
famílias inteiras vivendo priva-

das de necessidades básicas ou
de bico, não passou nem perto
do sistema financeiro. Nos últimos 10 anos, o lucro dos bancos
cresceu 15% acima da inﬂação.
Em 2021, os cinco maiores bancos do país (Caixa, BB, Itaú,
Bradesco e Santander) lucraram R$ 107,7 bilhões, 34,1%
maior do que no ano anterior.
No primeiro trimestre de 2022,
o montante somou R$ 27,6 bilhões, 17,5% maior do que no
mesmo período do ano passado.
“Não podemos aceitar que os
bancos demitam e colaborem
para o aumento da miséria no
país, que já chega a 33 milhões
de pessoas”, disse a presidenta
da Contraf-CUT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro), Juvandia Moreira.

Sindicato celebra acordo de
teletrabalho em subdisiária do BB

O Sindicato dos Bancários do Rio assinou na quinta-feira, 23 de junho, acordo de
teletrabalho na BB DTVM (Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários SA), subsidiária do Banco do Brasil que foi representada
na reunião pelo diretor executivo Aguinaldo
Barbieri.
"Foi um momento importante, pois esse
acordo atende a uma demanda relevante que é
anterior até mesmo à pandemia da Covid-19",
destacou a representante da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB (CEBB) e diretora do Sindicato, Rita Mota.

PRIORIDADE

NA CATEGORIA

O presidente do Sindicato José Ferreira
lembrou que a pesquisa nacional feita pela

Contraf-CUT junto aos bancários já apontava, entre as prioridades, uma atenção maior
aos direitos e condições de trabalho para
quem permanece no home oﬃce.
"Este acordo inicia uma nova etapa na regulamentação do teletrabalho e norteará os
caminhos que vamos trilhar neste tema tão
importante", disse.
Adriana Nalesso, presidenta da Federal RJ
(Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores no Ramo Financeiro do Estado do Rio de
Janeiro), destacou números do resultado da
consulta à categoria nesta questão.
"A pesquisa mostrou que 88,8% da categoria considera importante ou muito relevante o cuidado com a saúde e as condições
de trabalho, inclusive no home oﬃce, onde
26,1% demonstrou preocupação com o isola-

mento e o esquecimento no trabalho em casa
e 65% disseram se sentir estressados com a
cobrança sobre metas desumanas que levam
o trabalhador ao adoecimento", explicou
Adriana.

SINDICATO

ESTÁ ATENTO

O diretor de Administração do Sindicato,
Alexandre Batista, também destacou a importância da celebração do acordo ressaltando que avanços como este fazem com que a
categoria reconheça cada vez mais a importância do Sindicato na vida do trabalhador.
"Vamos acompanhar o processo de implementação do acordo para que ele possa ser
executado plenamente o mais breve possível", completou Alexandre.

Edital de Assembléia Extraordinária Específica BBM
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado
na Av. Presidente Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por seu Presidente abaixo assinado, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os empregados do BANCO
BBM S/A que atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/virtual, através do aplicativo Zoom, no dia 29 de junho de 2022 a partir das 11:00hs, na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para deliberação
acerca da seguinte pauta: Discussão e deliberação acerca da proposta de Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Resultados, com vigência de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2022 - Jose Ferreira Pinto - Presidente
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Comitê de Lutas dos Bancários
protesta contra a alta dos preços
No Rio, manifestação realizada no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em
São Cristóvão, inaugura atividades do movimento na categoria
Mobilizar a sociedade para aumentar a participação popular na
política, pressionando governos
e apresentando propostas para
superação da crise, da fome e da
desigualdade social e contribuir
para a reconstrução do Brasil e de
um país justo e com igualdade de
oportunidades. Este é o objetivo
dos comitês de lutas espalhados
pelo Brasil, com a participação de
diversas categorias de trabalhadores. A ideia é que o movimento
seja uma forma permanente de
mobilização popular.
Os bancários iniciaram, no último sábado (25), chamado de primeiro “Dia L de Luta”, uma mobilização nacional de seu Comitê.
No Rio de Janeiro, a atividade foi
realizada no Centro Luiz Gonzaga
de Tradições Nordestinas, no Pavilhão de São Cristóvão.
DE

QUEM É A CULPA?

A volta do Brasil ao Mapa da
fome, os altos preços dos produtos
nos supermercados, especialmente os alimentos, e dos combustíveis foram a tônica dos protestos,
bem como a política genocida do
governo Bolsonaro que resultou
em mais de 670 mil mortes por
covid-19. Os dirigentes sindicais
distribuíram um panﬂeto em formato de encarte de supermercado

Foto: Nando Neves

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE - Dirigentes sindicais bancários inauguraram as atividades do Comitê de
Lutas da categoria, na Feira de São Cristóvão. Comitês serão permanentes, mesmo após as eleições

e com o título “Tá caro? A culpa é do Bolsonaro”. O material
impresso chamou a atenção da
população que enfrenta uma triste realidade: a alta de preços e a
perda de renda das famílias, além
do desemprego, situação agravada nos últimos anos.
MUDANÇA

DE RUMOS

Carlos de Souza, diretor do
Sindicato e secretário da CUT
Rio (Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro), falou
sobre a necessidade de mudança
de rumos da política econômica e
de governo nas eleições 2022.

“Temos que reverter este quadro nefasto que vivemos, onde o
ódio prevalece sobre as relações
de empatia e a preocupação com
o próximo”, declarou.
A presidenta da Federa RJ
(Federação das Trabalhadoras e
dos Trabalhadores no Ramo Financeiro) e diretora do Sindicato
Adriana Nalesso chamou a atenção para os números estatísticos
referentes à fome.
“O Brasil tem 33 milhões de
pessoas em situação de fome e
deste total, em apenas dois anos
e meio do atual governo, mais 14
milhões de brasileiros e brasileiras foram lançados ao Mapa da

Fome”, disse. A sindicalista destacou ainda o aumento da violência contra as mulheres.
O também diretor do Sindicato Alexandre Batista, coordenador do Comitê de Lutas dos Bancários, salientou que a escolha do
local para abrir as atividades não
foi por acaso.
“Foi uma homenagem a esse
povo aguerrido, em geral antenado com as opções que atendem os
anseios do povo. Os nordestinos
são os mais atingidos pela fome
e a miséria do país. Nas eleições
de outubro teremos a oportunidade das nossas vidas e precisamos
reverter essa situação”, destacou.

Bancários realizam atividade
pelo dia do orgulho LGBTQIA+
O Sindicato dos Bancários do Rio realiza
nesta semana uma atividade em comemoração ao Dia do orgulho LGBTQIA+ (28 de junho). O coletivo da entidade irá distribuir nas
agências um panﬂeto chamando a atenção da
categoria e da sociedade para a importância
do debate sobre a discriminação e a violência
no país contra a comunidade gay.
“Entendemos que a desigualdade social e
a opressão se retroalimentam, e que é nessa
luta pela igualdade que convergimos mais
fortemente com as lutas da classe trabalhadora como um todo”, explica o dirigente sindical Rogério Campanate.

A

DESRESPEITO COMPLETO

Sindicato protesta contra
fechamento de última agência do Mercantil no Rio e
COE tenta diálogo com o banco, mas não tem resposta. Direção do
Sindicato vai buscar mediação com o MPT para tentar reverter dispensas

HISTÓRIA DA DATA

No ano de 1969, exatamente em 28 de
junho, ações truculentas cometidas pela polícia contra LGBTs que frequentavam o bar
Stonewal Inn, em Greenwich Village, na
cidade de Nova York, marcou a história da

Os dirigentes sindicais do coletivo
LGBTQIA+ do Sindicato: luta por direitos
e contra o preconceito e a violência

comunidade na luta contra a homofobia. A
partir dessas ações policiais, diversas manifestações foram realizadas por alguns dias
em busca de justiça contra as ações violentas
no qual ficou conhecida como “Rebelião de
Stonewal”.
No ano seguinte, foi realizada a primeira Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Nova
York, hoje em dia acontecendo em diversos
lugares do mundo. No Brasil, a manifestação
realizada em São Paulo é considerada a que
reúne mais pessoas.
"Stonewal é um marco para nós. Seguimos lutando todos os dias para pôr fim às
ações violentas contra a comunidade LGBTQIA+, ainda mais no momento atual em nosso país no qual faltam políticas públicas por
parte do governo e o preconceito tem crescido absurdamente. Queremos o direito de
gritarmos pelos nossos direitos e viver sem
violência". diz Rodrigo Ricardo, do coletivo
do Sindicato.

