
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022. 

 
 

Ao Senhor  

Waldemar Barroso Magno Neto 

Presidente da FINEP  

  

Senhor Presidente, 

 
 

Os empregados reunidos em assembleia nesta quinta-feira, 26/05/2022, vêm apresentar as 
reivindicações e resoluções aprovadas pela unanimidade dos presentes: 
 
 
 

• Que a empresa tenha o teste de COVID disponível para utilização dos empregados que 
relatarem sintomas ou contato com casos confirmados ou suspeitos; 

• Que a empresa tome as providências necessárias para se adequar às normas e legislações 
específicas para adequação do ambiente físico contra o contágio por doenças 
infectocontagiosas e os profissionais médicos a serviço da empresa registrem por escrito 
todas as suas indicações e/ou recomendações aos pacientes; 

• Solicitar a todos os empregados que, ao enviar o e-mail para os médicos do trabalho, 
coloquem o e-mail da AFIN e da CIPA em cópia, para geração de evidências sobre os casos 
de suspeita ou confirmados de contágio por COVID e acompanhamento das respostas da 
empresa; 

• Que a empresa monitore efetivamente o respeito ao plano de retorno ao trabalho presencial, 
e insira o seu exame e aprimoramento na pauta de assuntos a serem negociados na CPART; 

• Que a empresa providencie o retorno imediato da opção “Teletrabalho” entre as justificativas 
de ausência disponíveis no sistema de ponto, caso tenha sido retirada; 

• Que a empresa apresente garantia formal de autonomia dos gestores optarem por colocar 
membros ou a equipe inteira em teletrabalho; 

• Solicitar a todos os empregados que enviem cópia de todos os e-mails e respectivas respostas 
das sugestões encaminhadas ao GT Teletrabalho; 



 
 

 
 

• Realização de manifestação na porta da empresa na próxima semana, com a utilização de 
equipamento de som, faixas e/ou cartazes; 

• Manutenção do estado permanente da assembleia. 

 

Na certeza do bom acolhimento de nossa solicitação, reiteramos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

   Sérgio Leser            Carlos Alberto Zani 
                 Presidente da AFIN        Diretor do Sindicato dos Bancários do RJ 


