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Sábado (19) é dia de celebrar a Democracia e o Sábado (19) é dia de celebrar a Democracia e o 
mês da Consciência Negra na Sede Campestremês da Consciência Negra na Sede Campestre

O Sindicato promove nes-
te sábado, 19 de novembro, 
dois eventos imperdíveis para 
bancários e bancárias sindica-
lizados, na Sede Campestre: o 
primeiro é a “Chopada da De-
mocracia”, em que comprando 
uma caneca individual por ape-
nas R$30 os participantes pode-
rão beber chope e refrigerante à 
vontade, das 13h às 17h. Para 
facilitar a inscrição e devido à 
grande procura foi providencia-
do um novo número de What-
sApp: (21) 99577-6581. O an-
tigo número também ainda está 
valendo: (21) 99932-2439.

CHOPE, SAMBA E ALEGRIA

Devido à grande procura, o Sindicato disponibilizou mais um WhatsApp de inscrição: (21) 99577-6581. Compre a caneca (R$30) e beba à vontade

"Vamos comemorar a vitória 
da democracia e novos tempos 
para os trabalhadores", disse o 
diretor do Sindicato, Alexandre 
Batista, que coordena o movi-
mento do Comitê de Lutas da ca-
tegoria no Rio. 

Grupo ArrudA

A festa na Sede Campestre 
terá ainda a celebração do mês 
da Consciência Negra, também 
neste sábado. A data é come-
morada no dia 20 de novembro, 
que este ano cai no domingo. O 
evento, organizado pelas secre-

tarias de Políticas Sociais e de 
Cultura da entidade, começa às 
14h30 e terá o som do melhor 
do samba, com o Grupo Arruda, 
com apresentação gratuita. O 
endereço é Rua Mirataia, 121, 
Pechincha, em Jacarepaguá.

“Vamos celebrar a consciên-
cia negra, todos, negros e bran-
cos, com alegria, mas também 
com repúdio contra toda a for-
ma de racismo e discriminação 
neste país que ainda tem uma 
dívida social de séculos com os 
afrodescendentes, que estão na 
base da pirâmide social e mui-
tas vezes, à margem da socie-

dade e são as maiores vítimas 
de morte por ações policiais 
nas favelas e periferias”, disse 
o diretor de Políticas Sociais do 
Sindicato, Robson Santos.

“A Sede Campestre é o pon-
to de encontro das famílias e 
neste sábado estamos com dois 
eventos muito legais para trazer 
alegria para a nossa categoria. 
Vamos todos festejar a demo-
cracia, a luta pela igualdade 
racial com uma combinação 
perfeita: chope, refrigerante, 
samba e muita alegria”, des-
tacou o diretor do Cultural do 
Sindicato, Gilberto Leal.

Sindicato disponibiliza telefone temporário para atender a categoria
FIQUE LIGADO

O Sindicato dos Bancários do 
Rio disponibilizou para atendi-
mento a categoria, um telefone 
provisório: (21) 3082-3932. A 
medida foi tomada em função 
de problemas no sistema de te-
lefones, o que levou a entidade 
a mudar de operadora, a fim de 

TELEFONE PROVISÓRIO PARA 
CONTATO COM O  SINDICATO

manter, de imediato, o atendi-
mento aos bancários e bancárias 
e também melhorar os serviços o 
mais breve possível. A Secretaria 
de Administração do Sindicato 
está tomando todas as providên-
cias para normalizar os telefones 
de todas as secretarias.
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O câncer de próstata, tipo 
mais comum entre os homens, 
é a causa de morte de 28,6% 
da população masculina que 
desenvolve ‘neoplasias ma-
lignas’. No Brasil, um homem 
morre a cada 38 minutos devi-
do ao câncer de próstata. Os da-
dos mais recentes são do Insti-
tuto Nacional do Câncer (Inca).

“A doença não apresenta 
sintomas em sua fase inicial, 
por isso, é fundamental o diag-
nóstico precoce. É importante 
que todos os bancários procu-
rem seu médico para fazer os 
exames e as mulheres ajudem 
na luta contra o preconceito 
machista em torno do chama-
do ‘toque’. Vamos divulgar 
nas redes sociais esta campa-
nha do Novembro Azul”, disse 
o diretor da Secretaria de Saú-
de do Sindicato dos Bancários 
do Rio, Edelson Figueiredo.  

o que é A próstAtA?

 A próstata é uma glândula 
do sistema reprodutor mascu-

Confira em nosso site, o 
artigo sobre o mês da Cons-
ciência Negra: “A vitória de 
Lula é apenas o recomeço 
da luta negra pela igualdade 
e emancipação popular”, do 
Secretário de Combate ao 
Racismo da Contraf-CUT, 
Almir Aguiar: www.banca-
riosrio.org.br.

Mensagens suspeitas pelo WhatsApp ou email devem ser denunciadas ao 
Departamento Jurídico do Sindicato pelo email juridico@bancariosrio.org.br

Novembro Azul: prevenção é a melhor Novembro Azul: prevenção é a melhor 
forma de evitar o câncer de próstataforma de evitar o câncer de próstata

lino, que pesa cerca de 20 gra-
mas, e se assemelha a uma cas-
tanha. Ela localiza-se abaixo da 
bexiga e sua principal função, 
juntamente com as vesículas 
seminais, é produzir o esperma.

quAis os sintomAs?

Em seu início, a doen-
ça não apresenta sintomas 

e quando alguns sinais co-
meçam a aparecer, cerca de 
95% dos tumores já estão em 
fase avançada, dificultando 
a cura. Na fase avançada, 
os sintomas são: dor óssea e 
ao urinar; vontade de urinar 
com frequência e presença 
de sangue na urina e/ou no 
sêmen.

O histórico familiar de 

câncer de próstata (pai, ir-
mão e tio) e homens da raça 
negra elevam o risco de inci-
dência da doença, bem como 
a obesidade.

prevenção e trAtAmento

A única forma de garantir 
a cura é o diagnóstico pre-
coce. Mesmo na ausência de 
sintomas, homens a partir 
dos 45 anos com fatores de 
risco, ou 50 anos sem estes 
fatores, devem ir ao urolo-
gista para conversar sobre 
o exame de toque retal, que 
permite ao médico avaliar 
alterações da glândula, como 
endurecimento e presença de 
nódulos suspeitos, e sobre o 
exame de sangue PSA (antí-
geno prostático específico). 
Outros exames poderão ser 
solicitados se houver sus-
peita do câncer, como as 
biópsias, que retiram frag-
mentos da próstata para aná-
lise, guiadas pelo ultrassom 
transretal.

NÃO CAIA NA CILADA

Criminosos voltam a falar em nome do Criminosos voltam a falar em nome do 
Sindicato para dar golpe em bancáriosSindicato para dar golpe em bancários

Criminosos voltaram a usar 
o nome do Sindicato dos Bancá-
rios do Rio para aplicar golpes no 
WhatsApp. A nova mensagem em 
nome do Departamento Jurídico da 
entidade sindical fala em um “pro-
cesso judicial ganho e que o dinhei-
ro já está liberado”. A fake news 
acrescenta ainda que o dinheiro 
seria referente às “ações coletivas 

de restituição de perdas do FGTS”.
“Já estamos tomando todas as 

providências para identificar e pro-

cessar criminalmente estes bandi-
dos. A categoria precisa continuar 
denunciando em casos de mensa-
gens suspeitas e ficar atenta para 
não cair na cilada destes crimino-
sos”, disse a diretora do Jurídico do 
Sindicato, Adriana Nalesso.

As denúncias devem ser fei-
tas pelo email juridico@banca-
riosrio.org.br.

Artigo sobre 
o mês da 
Consciência 
Negra, em 
nosso site
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O Bradesco teve lucro líquido 
contábil de R$ 19,29 bilhões nos 
primeiros nove meses de 2022. O 
resultado representa uma alta de 
2,8% em relação ao mesmo perío-
do de 2021. No terceiro trimestre, 
porém, o resultado foi 21,6% me-
nor, quando comparado a igual pe-
ríodo de 2021.  

Apesar dos ganhos, a holding 
do Bradesco encerrou o terceiro tri-
mestre de 2022 com 88.374 empre-
gados, com abertura de 638 postos 
de trabalho em 12 meses, sendo 
245 no trimestre. Nesse mesmo pe-
ríodo foram encerradas 159 agên-
cias, enquanto foram abertas 29 
unidades de negócio. No final de 
setembro, a instituição tinha 2.871 
agências, 996 unidades de negó-
cios e 76,8 milhões de clientes.

“O Bradesco demite bancários, 
fecha agências e desrespeita clien-

O banco espanhol Santander 
mostrou mais uma vez o seu desres-
peito para com os funcionários que 
trabalham para o grupo no Brasil. 
Entre os dias 19 e 21 de outubro os 
colocou para atender clientes em 
negociação de dívidas denuncia-
das ao Procon-RJ, em barracas de 
plástico improvisadas, expostos ao 
sol e à chuva, sem ar-condicionado 
e com banheiros químicos sujos e 
inadequados.

Funcionários de outros bancos, 
também se encontravam nas mes-
mas condições precárias. A cam-
panha “Mutirão de Aniversário” é 
feita pelo Procon, em parceria com 
os bancos, que deveriam zelar pela 
saúde dos bancários, proporcionan-
do condições adequadas de traba-
lho, até porque se tratava da nego-
ciação para o pagamento de dívidas, 

Reunidos em assembleia vir-
tual na terça-feira passada (8/10), 
bancários e bancárias aprovaram, 
por unanimidade, a previsão or-
çamentária do Sindicato para o 
próximo ano. A assembleia foi 
realizada pela plataforma Zoom.

José Ferreira, presidente do 

Sindicato continuará protestos contraSindicato continuará protestos contra
demissões e desrespeito com clientes demissões e desrespeito com clientes 

Bradesco fatura R$19,29 bi em nove meses e, no mesmo período, extinguiu 159 agências físicas

tes e usuários, que estão sendo 
coagidos a não pagar suas contas 
nos caixas, e ainda fecha caixas 
eletrônicos. Quem mais sofre 

com essa postura discriminatória 
do banco são os idosos e os mais 
pobres”, disse o diretor do Sindi-
cato do Rio, Geraldo Ferraz.

O diretor da entidade e repre-
sentante da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) 
Leuver Ludolff disse que a cam-
panha contra as demissões e em 
defesa dos direitos de clientes e 
usuários vai continuar.

“A sociedade precisa saber 
que a piora do atendimento está 
relacionada à política do Brades-
co de fechar unidades físicas e 
demitir bancários e que o consu-
midor tem meios de exigir seus 
direitos se unindo à luta da cate-
goria em defesa do emprego e de 
um atendimento digno à popula-
ção”, explicou.

No Rio, já são mais de 300 
bancários dispensados somente 
este ano e o banco anunciou o 
fechamento de mais 16 agências 
no Estado do Rio, sendo 10 uni-
dades na capital.

Santander expõe funcionários a Santander expõe funcionários a 
condições de trabalho insalubrescondições de trabalho insalubres

sendo do interesse patronal.
“Fomos até o local e vimos o 

absurdo da exposição dos funcioná-

rios do Santander e de outros ban-
cos ao tempo. O banheiro químico 
estava em situação deplorável. O 

Santander teve um lucro só no úl-
timo trimestre de R$ 3,122 bilhões, 
logo, não há o que justifique este 
descaso para com a vida huma-
na”, criticou o diretor do Sindicato, 
Marcos Vicente.

Os clientes também enfrenta-
vam a mesma situação de desres-
peito. Os que procuraram o aten-
dimento nas barracas o faziam 
para renegociar dívidas abusivas 
denunciadas ao Procon. Muitos 
entraram com denúncia junto ao 
órgão de defesa do consumidor 
argumentando que os bancos ten-
tavam impor juros extorsivos no 
financiamento de dívidas. No Mu-
tirão, era feita a negociação com 
a fiscalização do Procon, o que 
permitia a assinatura de acordos 
de refinanciamento em melhores 
condições.

Categoria bancária aprova proposta orçamentária do Sindicato
Sindicato, falou sobre a deci-
são da assembleia. Frisou ter 
sido importante a aprovação 
do Orçamento de 2023 porque 
dele constam as diretrizes que 
nortearão a atuação do Sindi-
cato, no ano que vem, do ponto 
de vista das finanças.

Foi aprovada, também, a 
contratação de honorários advo-
catícios de êxito sobre o resulta-
do dos processos coletivos ajui-
zados pela entidade, incluindo o 
processo de correção do FGTS. 
Além de Ferreira, participaram 
da mesa que dirigiu os trabalhos 

da assembleia a vice-presidenta 
do Sindicato, Kátia Branco; o 
diretor e a segunda diretora da 
Secretaria de Finanças, Jorge 
Lourenço e Maria Izabel Mene-
zes, respectivamente; e Cleyde 
Magno, titular da Secretaria-
-Geral do Sindicato.

Sindicato em mais protestos contra as demissões e o fechamento de agências, 
cobrando o direito ao atendimento presencial para clientes e usuários
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Bancários tiveram de trabalhar em barracas de plástico improvisadas, 
expostas ao sol e à chuva, sem ar-condicionado e com banheiros químicos 

sujos e inadequados



Maria Izabel ao lado dos também diretores do Sindicato do Rio, Jorge Lourenço e 
Laércio Pereira em uma atividade no Itaú: O tema sobre o parcelamento das dívidas é 

uma grande preocupação dos bancários

A Coordenação de Organiza-
ção dos Empregados (COE) do 
Itaú participou de uma reunião 
com representantes do banco na 
quarta-feira passada (9), para tra-
tar dos temas quitação do banco 
de horas, teletrabalho e ponto ele-
trônico, parcelamento de dívidas e 
Programa Remuneração e Bolsa 
Educação. 

No encontro, o Itaú apresen-
tou um balanço sobre o acordo 
de quitação de horas já assinado 
com 123 entidades sindicais, que 
cobrem cerca de 56 mil funcioná-
rios. A proposta será avaliada pelas 
entidades sindicais até o final de 
novembro.

pCr

Um tema importante para os 
funcionários tratado no encontro é 
sobre o Programa Complementar 
de Remuneração (PCR). Apesar 
do valor não estar ainda definido, 
aguardando o resultado do balan-
ço, o banco se comprometeu a 
manter o programa. Uma proposta 
ainda será discutida, como tam-
bém acontecerá em relação à Bol-
sa Educação. A proposta dos traba-
lhadores foi para renovar o acordo 
da Participação Complementar de 
Resultados (PCR), apenas com 

Ao comentar o novo recorde 
de lucro semestral do Banco do 
Brasil, o coordenador da Comis-
são de Empresa dos Funcionários 
do BB (CEBB), João Fukunaga, 
disse que o desempenho positivo 
é importante, pois diz respeito à 
saúde da entidade. Mas os lucros 
astronômicos reforçam a destitui-
ção do caráter público do BB no 
governo Bolsonaro.

De julho a setembro, o lucro 
líquido foi de R$ 8,4 bilhões, 
aumento de 62,7% em relação 
ao mesmo período de 2021. Nos 
nove meses de 2022, o lucro lí-
quido ajustado do BB atingiu 
R$ 22,72 bilhões, crescimento 
de 50,9% em relação ao período 

Nova onda da covid: vacinação completa 
e prevenção é que salvam vidas

COE negocia teletrabalho, PCR e bolsa-educação com ItaúCOE negocia teletrabalho, PCR e bolsa-educação com Itaú

Bolsonaro faz BB priorizar o lucro Bolsonaro faz BB priorizar o lucro 
deixando de lado o caráter social da instituiçãodeixando de lado o caráter social da instituição

imediatamente anterior. 
“Em governos anteriores, o 

banco apresentou lucros conside-
ráveis, garantindo o pagamento 
dos acionistas e não perdendo sua 
função pública, pelo contrário, 
aumentou o número de agências e 
o nível de bancarização no país”, 
explicou o dirigente frisando ain-
da que “o papel dos bancos públi-
cos é auxiliar o Estado no cresci-
mento de setor produtivo, a partir 
da oferta de crédito a juros mais 
baixos também para as famílias, 
microempreendedor, pequenos 
empresários e agricultores”.

Rita Mota, diretora do Sindicato 
e membro da COE, acrescentou ser 
fundamental que o banco seja colo-

cado a serviço do interesse público, 
fomentando o desenvolvimento, 
com foco também na distribuição 
de renda, com a concessão de cré-
dito para os pequenos negócios. “O 
BB já cumpriu esta função e tem 
que voltar a fazê-lo. É importante 
que junto com os demais bancos 
públicos atue na redução das desi-
gualdades”, acrescentou. 

eConomiA pAtinAndo 

Fukunaga ressaltou que, du-
rante a gestão Fausto Ribeiro, 
atual presidente do BB, houve um 
aumento de casos de adoecimento 
de bancários, por conta de assédio 
moral para alcançar metas em ní-

veis abusivos, e pela redução de 
postos de trabalho, ocasionando 
sobrecarga e acúmulo de funções.

O BB distribuiu R$ 486,6 mi-
lhões em dividendos aos acionis-
tas e R$ 1,8 bilhão de juros sobre 
capital próprio, no terceiro trimes-
tre de 2022. Segundo Fukunaga 
nos últimos quatro anos, esteve 
mais preocupado em apresentar 
recordes de lucro para atender 
apenas interesses de acionistas. 
“É curioso que, diante de uma 
economia patinando, aumento da 
miséria e aumento das famílias 
endividadas, a prioridade do BB 
seja agir como qualquer banco 
privado, para atender expectativas 
de acionistas”, questionou.

correção do valor. O mesmo foi 
proposto para as bolsas de estudo, 
que atualmente são de R$ 499. Ao 
todo são 5,5 mil bolsas para pri-
meira graduação, segunda gradua-
ção e pós-graduação (4,5 mil para 
bancários e 1 mil para funcionários 
da holding). No novo acordo, se-
rão acrescentadas 47 novas bolsas. 
O tema será debatido dia 22, em 
reunião virtual.

pArCelAmento de dívidAs

O parcelamento das dívidas 
relacionadas à antecipação do au-
xílio-doença ainda está em debate 

entre as entidades sindicais, que 
não alcançaram um consenso. Em-
bora o banco tenha manifestado 
preferência por um acordo de âm-

bito nacional, afirmou que aceitará 
acordos em separado.

As entidades que já concorda-
ram com a minuta apresentada, 
assinarão ainda neste mês acordo 
que prevê limite de 30% de reten-
ção das verbas para o pagamento 
da dívida, mas os trabalhadores 
reivindicam que o pagamento seja 
iniciado em 60 dias, e não em 30, 
como propõe o banco. 

“Essa é uma grande preocupa-
ção. Bancários e bancárias que têm 
seus pedidos de licença indeferidos 
pelo INSS, depois de aguardar pe-
rícia por longo tempo, estão tendo 
desconto integral de seus salários. 
Isso faz com que muitos funcioná-
rios se vejam totalmente endivida-
dos. Estamos buscando amenizar 
esse drama com o parcelamento”, 
afirma Maria Izabel.

Sindicato envia ofício pedindo 
protocolos contra a covid

Em função do avanço de uma nova subvariante da covid-19, o 
Sindicato está providenciando ofícios aos bancos para retomar os 
protocolos de prevenção à doença. O primeiro pedido foi ao Itaú. 

“Os bancos precisam providenciar todos os equipamentos de 
proteção e é fundamental que os bancários e bancárias mantenham 
todas as recomendações de prevenção e tomem todas as doses de 
vacinas recomendadas pelos sanitaristas”, disse a diretora do Sindi-
cato Maria Izabel. 
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