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Bancários gaúchos querem 10% de aumento real

O

encontro aconteceu
no Hotel Embaixador, Porto Alegre,
nos dias 15 e 16 de
julho e contou com a participação de 428 delegados.
Entre os itens aprovados
está o aumento real de 10%,
mais o índice inflacionário do
período de setembro de 2005
a agosto de 2006. O aumento
real desejado pela categoria
reflete os valores apontados na
consulta realizada pelos sindicatos junto aos bancários.
Participação nos lucros
Os delegados presentes
também aprovaram que a
Campanha Salarial deve exigir uma maior PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Foi aprovada uma parcela fixa de R$ 2.000,00 mais um
salário, incluindo a distribuição de 5% do lucro líquido
linearmente entre todos os
funcionários de cada banco. A
exigência busca mais participação sobre os lucros recordes
dos bancos.
Insegurança
A crescente onda de assaltos e violência nos bancos também foi discutida na conferência. A realização de um dia estadual de luta contra a insegurança, com protestos em
todo o estado foi um dos en-

caminhamentos aprovados. As
atividades devem acontecer no
próximo dia 3 de agosto.
Estratégia
Os bancários presentes na
conferência também aprovaram a proposta de campanha unificada entre bancos
privados e públicos, com mesa
única. Porém, os delegados
gaúchos definiram que devem
acontecer negociações específicas para os bancos públicos,
assim como assembléias e mobilizações em separado, para
que sejam atendidas as reivindicações específicas deste segmento.
“A mesa única de negociação é uma estratégia importante para a categoria
bancária, pois nos une nacionalmente, garantindo mais
força e mobilização. Por outro
lado, não é uma fórmula pronta. Para que essa estratégia dê
resultados, é necessário que a
categoria esteja convicta e mobilizada, também cobrando
que o comando nacional acate
todas as deliberações das assembléias de base”, declarou o
diretor do Sindicato dos
Bancários de Caxias e Região,
Alexandre Rizzi.
Os delegados gaúchos irão
propor na Conferência Nacional a realização de um plebis-
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Os bancários gaúchos reunidos na 8º
Conferência Estadual dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro já definiram as suas proposições para
serem defendidas na Conferência Nacional.

Propostas aprovadas pelos delegados gaúchos serão encaminhadas para a Conferência Nacional
cito em todo o país em 2007,
antes da Campanha Salarial,
consultando os funcionários de
bancos públicos sobre a continuidade dessa estratégia.
Dentre os delegados presentes, 291 representavam o
interior. Os bancários do Banrisul participaram com 121
delegados e os da Caixa com
86. Já os empregados de bancos privados enviaram 170
representantes e o Banco do
Brasil participou com 51 funcionários.

Conferência Nacional
As proposições aprovadas no encontro estadual serão encaminhadas
para a 8º Conferência Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro, que
acontece entre os dias 27
e 30 de julho, em São Paulo. Neste espaço, os delegados do país inteiro devem discutir as diversas
propostas aprovadas nas
conferências estaduais e
definir os itens da Campanha Salarial Nacional

para 2006. Ao todo, 50 delegados gaúchos foram eleitos
para participar da Conferência Nacional, representando o Rio Grande do
Sul.
Também durante a conferência em São Paulo,
acontecem os encontros nacionais dos funcionários de
bancos privados e demais,
do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal.
Os três encontros são simultâneos, no dia 28 de julho.

Lucro dos Bancos
O lucro líquido do Sistema Financeiro Nacional, no
primeiro trimestre de 2006,
foi de R$ 12,1 bilhões. O
índice foi 48,3% superior ao
do mesmo período do ano anterior.
Somente os cinqüenta
maiores bancos abocanharam R$ 10,1 bilhões do
total do sistema financeiro,
representando 83%, valores
referentes ao primeiro trimestre deste ano. O crescimento do lucro líquido destes
bancos foi de 62,31% em
relação a 2005.
Conferência reuniu 428 delegados de bancos privados, Caixa, BB e Banrisul
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Apenas com tarifas
bancárias, neste primeiro
trimestre, os bancos arrecadaram R$ 11,75 bilhões,
um valor 21,5% maior que
as despesas com pessoal no
mesmo período.
Os balancetes referentes ao segundo trimestre
deste ano devem ser divulgados a partir do dia 1º de
agosto. O elevado spreed
bancário e a arrecadação
cada vez maior com as tarifas por prestação de
serviços devem continuar
garantindo lucros recordes.
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Desde o início deste ano,
os trabalhadores do ramo financeiro têm uma nova entidade representativa. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Contraf-Cut, foi criada
em uma assembléia no mês
de janeiro, em Curitiba (PR).
O Primeiro Congresso da
entidade aconteceu durante
os dias 25 e 26 de abril, em
Nazaré Paulista (SP). Os
diretores Alexandre Rizzi e
Vaine Andreghete estiveram
presentes, representando o
Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul e Região. No
congresso, foram aprovados o
plano de ação da nova entidade, os seus estatutos e
eleita a diretoria.
Estima-se que um milhão
de trabalhadores atuem no
setor financeiro, seja através
de cooperativas de crédito, financeiras, previdência complementar, empresas de seguro, bancos, entre outros.
Um dos objetivos da criação da entidade é incluir no
debate e nas negociações
sindicais todos esses trabalhadores que fazem parte do
processo de intermediação financeira com o intuito de
equiparar seus direitos e ampliar suas conquistas.
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Criada nova
Confederação

viment
o e Luta foi eleita para a gestão 2006/2009
Chapa Mo
Moviment
vimento

Nova diretoria tomará posse dia 1º de Agosto

O

s 34 integrantes da nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Caxias e Região tomam
posse no dia primeiro de
agosto, na sede da entidade, em
Caxias do Sul.
Com 96,64% dos votos, a Movimento e
Luta
Luta, única chapa a se inscrever, deverá dirigir a entidade pelos próximos três anos. O
mandato começa no dia 1º de agosto e finda
em 31 de julho de 2009.
A eleição aconteceu entre 29 e 31 de maio
e 1º de junho e contou com a participação de
1.013 associados. Destes, 30 votaram em branco e quatro nulo.
Temas como melhoria do nível salarial,
manutenção das conquistas históricas dos trabalhadores, o fim do trabalho gratuito e da extrapolação das jornadas são alguns itens do
programa de ações da chapa eleita.
A saúde dos bancários, o fortalecimento
do sindicato, o apoio às lutas dos empregados
de bancos públicos, defendendo o patrimônio
nacional, o combate às discriminações de
gênero, raça e cor, assim como ao assédio moral, também fazem parte da proposta que deve
ser implementada pela diretoria eleita.
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Diretoria Colegiada
Vilmar José Castagna - Itaú
Alexandre Rizzi – Banrisul
Ariovaldo Adão Filippi - Santander
Banespa
Daniela Amoretti Finkler – Banrisul
Pedro Justino Incerti – Bradesco
Ademar Henrique Bellini – CEF
Edmundo Velho Brandão – Banco do
Brasil
Mauro Luiz Ceccon – Safra
Arquimedes Ventura de Rocco – Unibanco
Nelso Antonio Bebber – Santander
Banespa
Luiz Fernando Loro – Bradesco
Vaine Terezinha Andreguete – Banrisul
Evandro Luiz Huppes – Bradesco
Marcos Antonio do Amaral de Freitas
– CEF
Sidnei Orlando Montagna – Bradesco
Amarildo José Barcarol – Banco do
Brasil
Juliano de Vargas – Bradesco

Paulo Roberto da Veiga – Sudameris
Elisabet Maria Milani Piazza – Banrisul
Marcelo Caon – Unibanco
Oscar Virgilio Brandalise – CEF
Jairo Roberto Bays – Banco do Brasil
Itaroty João L. Faguerazi – CEF
Juliane Maria Zanotto – Banrisul
Valdir Vargas dos Santos – Itaú
Paulo César Gomes Paim – Banco do
Brasil
Ilse Dalcin – HSBC
Carlos Marcelo Bervanger Rodrigues
– Bradesco
Conselho Fiscal
Titulares
Luiz Antonio Moreira da Fonseca –
Banrisul
Bernadete Menegasso Vieira – HSBC
Arlindo de Lima Grusag – Banrisul
Suplentes
Rafael João Campagnolo - Banco do
Brasil
Jatir Shmidt Mosquer – CEF
Nilso João Tonet - Unibanco

Capital estrangeiro poderá deter
até 12,5% do Banco do Brasil
O governo decidiu ampliar de 5,6% para 12,5%, o limite
de participação estrangeira no
capital do Banco do Brasil. O
Presidente da República, Luís
Inácio Lula da Silva autorizou
o aumento através de decreto,
assinado no dia 31 de maio,
após aprovação do Conselho
Monetário Nacional, CMN.
O principal objetivo do
banco é aumentar o percentual de ações em circulação no
mercado, o chamado free float,
de 6,9% para 12,4% do seu capital. A oferta pública de 5,5%
do capital do banco em ações
vai garantir que isso aconteça.
Ampliando a possibilidade de
participação estrangeira, o
banco pretende garantir o sucesso das vendas. A operação
PRETO

deve ser concluída até o próximo dia 2 de agosto.
As ações ordinárias que foram colocadas à venda pertencem ao próprio Banco do
Brasil - 1,4% (ações em tesouraria) - e mais 4,01%
pertencentes ao BNDESPar e
à Previ, o fundo de pensão dos
funcionários do banco. Os papéis foram cotados a R$ 43,50
cada, operação que deverá render perto de 2 bilhões de reais
aos acionistas vendedores. Segundo informações do mercado,
investidores estrangeiros adquiriram 70% das ações ofertadas, sendo que as demais ficaram com pessoas físicas.
A medida vai aproximar o
banco da meta de 25% das suas
ações em circulação no merca-

do, quando então terá atingido
o percentual mínimo exigido
pelo Novo Mercado da Bovespa,
que concedeu três anos para o
enquadramento da companhia
nessa exigência.
O Tesouro Nacional é o
maior acionista do banco, controlando 72,1% das ações, fato
que não se altera mesmo com
a oferta secundária. No início
deste ano, os demais acionistas
do banco eram a Previ, que detinha 13,9% do capital, o
BNDESPar detinha 5,7% e
ações em tesouraria do BB
1,4%. As ações free float, também naquele momento, correspondiam a 6,9% do capital,
sendo 2,6% para pessoas físicas, 0,9% pessoas jurídicas e
3,4% para o capital estrangeiro.
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Banqueiros do Santander
atacam bancos públicos
e pedem mais reformas
O pedido é endereçado aos principais governos latinoamericanos, para que façam o quanto antes novas
reformas estruturais nas suas economias.
cos na década de 90. O atual executivo
do Grupo Santander participou diretamente do processo espanhol, presidindo o Banco Exterior da Espanha, no
momento da sua venda. Segundo ele,
a entrada da Espanha na União Européia foi “a desculpa perfeita” para as
privatizações.
O colombiano presidente do Grupo Santander no Brasil, Gabriel
Jaramillo, também defende que “não
há razões para manter uma alta participação pública no setor financeiro”,
disse ele para a revista ‘Isto É’.
Mais Reformas
Já em entrevista para o jornal espanhol ‘ABC’, no dia 16 de julho, Luzón
defende que os Estados latino-americanos estão em um bom momento macroeconômico, mas pede mais reformas
aos governos latino-americanos. Luzón
afirma que são necessárias mudanças
“que liberem os Estados de estar em
assuntos que não são seus”. Chamando-as de “reformas de segunda geração”
cita as “fiscais, educativas, trabalhistas, de saúde e previdência”.
Para Luzón, as reformas trabalhistas devem ocorrer em benefício da desregulamentação dos mercados, mas, ao
mesmo tempo, pede maiores garantias
jurídicas para os seus investimentos.

Jaramillo
se utiliza do
mesmo discurso de Luzón e
também pede
mudanças nas
leis. “A legislação trabal- Francisco Luzón, chefe da divisão para a América Latina do Santander
hista precisa
ser reformulada”, diz Jara-millo. “Mui- bancos nacionais: Bozano Simonsen,
tas pessoas poderiam trabalhar em Geral do Comércio e o Noroeste.
casa e agregar grande valor ao fluxo
Além disso, o Banco Santander
econômico se a legislação trabalhista comemorou, no último dia 12, o direito
fosse diferente. A flexibilidade de para administrar a folha de pagamenhorário é fundamental”, continua ele.
to dos servidores da prefeitura do Rio
As intromissões dos executivos do de Janeiro, além de ficar com as conGrupo não param por aí. Gabriel tas das empresas públicas do municíJaramillo também quer orientar o go- pio, por cinco anos. A folha da prefeituverno brasileiro. “O Brasil deveria ra carioca, administrada por César
olhar para outros parceiros comerciais Maia (PFL), movimentou R$ 2,2 bimais importantes e fazer acordos de lhões no ano passado.
livre comércio com os Estados Unidos
Apenas no Brasil, o banco lucrou
e a União Européia”, aconselha ele.
R$ 461 milhões no primeiro trimestre
deste ano, representando 16% do lucro
Mais lucros
líquido do Grupo, que é de longe o maior
O desembarque do Grupo San- em volume da América Latina. Nos últander no mercado brasileiro foi timos três anos, o Banco Santander
através da aquisição de diversos ban- duplicou seu volume de negócios na
cos públicos, durante o processo de América Latina e, para os próximos
privatização, como o Banespa e o Me- três anos, pretende repetir o desemperidional. Atualmente sob a marca nho. Talvez aí se explique o ataque aos
Santander Banes-pa, a transnacional bancos públicos e as exigências de reainda assumiu o controle de outros formas.

O destino dos lucros é que faz a diferença
Os bancos públicos Caixa
Econômica Federal, Banco do
Brasil e BNDES pagaram em
abril deste ano ao seu controlador - a União - R$ 1,82 bilhões referentes a dividendos.
Apenas a Caixa pagou
600 milhões, sendo 180 milhões referentes a 2005 e 420
milhões antecipados, relativos
a 2006. Há três anos, a empresa recolhe de forma antecipada os valores destinados
ao tesouro. Além disso, o banco estatal totalmente controlado pelo governo paga o equivalente a 35% do lucro em dividendos. A lei prevê que deve
ser pago pelo menos 25%.
Já o Banco do Brasil pagou à União, detentora de
72,1% do controle da empresa, 628 milhões referentes ao
exercício de 2005. O BNDES,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, repassou 600 milhões.

O Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul,
contribuiu com 100 milhões de
reais para a receita pública no
ano passado. O Tesouro Estadual é o controlador do banco e recebeu da instituição 564
milhões em dividendos, no
período de 1999 a 2005.
Nos bancos privados, a
conta já é outra: seus fabulosos lucros são revertidos para
as famílias como Setúbal, Safra e Ermírio de Moraes, que
detêm o controle das empresas.
Remessa de lucros
Nos bancos controlados
pelo capital estrangeiro, a
riqueza produzida pelo trabalho dos brasileiros é remetida
ao exterior.
A entrega das estatais
através da privatização selvagem, somada à venda das
grandes empresas às multinacionais, fatos ocorridos prin-

cipalmente no governo FHC,
começa a mostrar seus reflexos na economia brasileira: a
elevação da remessa de lucros
e dividendos.
Somente nos primeiros
seis meses deste ano, as transnacionais remeteram US$
8,85 bilhões líquidos. Destes,
o setor de intermediação financeira é responsável por
US$ 927 milhões. O país que
mais recebeu lucros e dividendos oriundos do Brasil foi a
Espanha, seguida pelos EUA.
Dos cinqüenta maiores
bancos do país, um terço são
controlados pelo capital estrangeiro. Mesmo alguns nacionais têm participação expressiva de capital internacional.
Cabe uma pergunta: a
quem interessa o ataque
sistemático e incessante aos
bancos públicos amplificados
pela mídia?

Foto: Divulgação

Em diversas declarações divulgadas pela imprensa, nomes como Francisco Luzón, executivo espanhol, chefe
da divisão para América Latina do Grupo Santander e Gabriel Jaramillo, colombiano recém naturalizado brasileiro
e presidente do Santander no Brasil,
fazem a defesa das privatizações e da
desregulamentação do mercado.
“É muito complicado competir com
o Banco do Brasil e com a Caixa
Econômica Federal”, queixou-se Francisco Luzón, em uma conversa com jornalistas brasileiros. Francisco Luzón
considera “ingênuo” propor o fim do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal, mas também não descarta as
privatizações desses bancos. Para o
executivo, “a maior parte do que o banco público faz, os bancos privados também poderiam fazer”.
As declarações do banqueiro foram
dadas durante o 5º Encontro EspanhaIberoamerica, no dia 12 de julho, na
Cidade Grupo Santander, um vilarejo
especialmente construído para abrigar
a administração do grupo, a 15 km de
Madri. As informações foram publicadas pelo jornal ‘Valor Econômico’.
Ao dar palpites sobre a economia
de outro país, Francisco Luzón afirma
que o Brasil deveria seguir o exemplo
da Espanha, que privatizou seus ban-
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Governo estadual perde o controle
A média de um ataque por dia
a bancos e instituições
financeiras, tem apavorado os
gaúchos. O dado se refere
apenas aos primeiros vinte
dias deste mês, deixando de
considerar os casos não
noticiados pela imprensa.

A

penas na Serra aconteceram quinze ataques desde
abril. Trocas de tiro, reféns,
seqüestros, feridos, mortos
e muito medo foram o saldo. Em Casca, um policial militar e um
assaltante morreram na troca de tiros.
Já em Caxias, dois assaltantes morreram, na tentativa de assalto ao Itaú,
bairro Pio X. Um cliente também foi assassinado em Santa Lúcia do Piai, interior do município.
Somente o posto do Banrisul, do
bairro Forqueta, foi alvo de assaltantes
pela quarta vez neste ano. No dia 12
de julho, a porta do estabelecimento foi
arrombada e um caixa eletrônico foi
levado.
Até mesmo o serviço bancário está
ameaçado. No segundo ataque deste
ano ao posto do Banrisul em Galópolis,

ciais em condições de se aposentar”,
destacou Silva.

os assaltantes deixaram um rastro de
destruição que deve impedir a sua abertura por no mínimo uma semana. Ao
retirarem da agência um cofre pesando cerca de uma tonelada, os ladrões
demoliram a entrada do estabelecimento. A comunidade ficará sem
serviços bancários temporariamente,
já que é o único posto na localidade.

Cobrança dos bancários
Já no início desta onda de violência, a diretoria do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e Região
buscou trazer o tema à discussão e
chamar a atenção pública para o fato,
publicando a nota ‘A Questão da Segurança Pública’, no jornal ‘Gazeta de
Caxias’, edição de 6 de maio. A nota
repercutiu na Câmara Municipal de
Vereadores, através do pronunciamento da vereadora Ana Corso, que cobrou
providências dos responsáveis.
A Federação dos Bancários do Rio
Grande do Sul e os demais sindicatos
dos bancários do estado também estão
buscando um espaço de debate sobre a
segurança bancária.
Através da pressão das entidades,
foi criado o Grupo Interinstitucional de
Segurança Bancária, que iniciou seus
trabalhos em abril de 2004. O Grupo
reúne vários segmentos gaúchos ligados ao tema e é mediado pela Secretaria da Justiça e Segurança.
Porém, desde que as reuniões reiniciaram neste ano, em decorrência do
elevado número de ataques, os bancos
não têm enviado seus representantes,

Incapacidade governamental
Enquanto isso, o governo de Germano Rigotto se mostra incapaz de resolver as questões mínimas de segurança, assunto de sua competência.
A falta de recursos se apresenta na
prática como falta de qualquer tipo de
ação.
Somente a Brigada Militar possui
uma defasagem de quatro mil homens
e os dois mil nomeados recentemente
para a Polícia Civil serão suficientes
apenas para completar o número de
servidores existentes quando o atual
governo tomou posse.
A informação foi dada na audiência da Comissão Especial de Segurança
Pública da Assembléia Legislativa, no
início do mês, pelo representante da Associação dos Comissários da Polícia
Civil, Francisco de Paula Souza da Silva. “Sem falar que existem 1.800 poli-

mostrando seu descaso com a segurança. Os bancários deixam de
tomar até mesmo medidas relativamente simples, como a instalação de
portas giratórias nas entradas das
agências. Este procedimento já dificultaria a entrada de armas no auto-atendimento dos bancos, garantindo a segurança no local.
As conseqüências são arcadas pelos bancários e clientes, que passam a
conviver com o medo e com os traumas
decorrentes. A situação piora ainda
mais, pois os banqueiros responsabilizam os funcionários pelo transporte de
valores e chaves dos cofres. Para aqueles que apresentarem traumas decorrentes da violência, a resposta é a demissão.
Acidente de T
rabalho
Trabalho
A emissão de CAT – Comunicado
de Acidente de Trabalho – está entre
as reivindicações das entidades dos
bancários junto às instituições financeiras, pois garante estabilidade de um
ano para todos os funcionários da agência ou posto, sempre que for registrado
um ataque. A medida protege os trabalhadores, caso estes apresentem sintomas físicos ou psicológicos decorrentes de traumas da violência.
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O time do Banrisul Capuchinhos, integrado por bancários
das agências de Veranópolis,
Centro e Capuchinhos (Caxias)
venceu o Campeonato de Vôlei
organizado pelo Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e
Região.

Equipe do Banco do Brasil foi vicecampeã. Em pé, da esquerda para
direita: Samuel Cardoso, Rafael
Friedrich, Leonardo Laursen, André
Foletto. Agachados: Danusa Vanin,
Susete Cavalli e Jéssica Carbonera.

Com um escore de 3 sets à zero, o
Banrisul Capuchinhos venceu o time
do Banco do Brasil de Farroupilha e
Caxias do Sul (Agência Centro). A
equipe campeã ganhou quatro dos cinco jogos disputados, alcançando um
escore de 286 pontos.
O time do Banco do Brasil seguiu
de perto, vencendo também quatro
partidas e atingindo 259 pontos. A final aconteceu no sábado, 20 de maio,
e foi antecedida por duas outras disputas. Ao todo, cinco equipes participaram do campeonato, jogando 12
partidas em duas fases. A equipe do
Bradesco, agência Centro de Caxias,
ficou em terceiro lugar, com 3 vitórias
e 256 pontos. Já o quarto lugar ficou
com o time do Banrisul, agência Alfredo Chaves, também de Caxias, com 199
pontos. O quinto colocado foi o time do
Banco Real.
Integração
O desenvolvimento e permanência
de um espaço que une lazer e diversão,
integrando os bancários de diversas
agências, bancos e cidades é um dos
principais motivos da realização do
Campeonato de Vôlei. Esta edição foi
organizada por Arquimedes Rocco,
Nelso Bebber e Vaine Andreghete.
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Banrisul Capuchinhos é
campeão

Equipe Banrisul Capuchinhos. Em pé, da esquerda para direita: Sandra Kopper,
Ricardo Costa, Ronaldo Tissato, Cristiane Hoffmann, Francini dos Santos. Sabrina
Ársego. Agachado: Ernani Zimello
Com jornadas cada vez mais
exaustivas e pressão permanente no
ambiente de trabalho, tornou-se fundamental a realização de atividades de
integração. Desta forma, os bancários
também podem se reconhecer enquanto categoria, ultrapassando a divisão
entre diferentes agências ou cidades.
“É uma oportunidade para muitos
se conhecerem e também praticar esportes”, diz Ronaldo Tisatto, da equipe
campeã. “Foi um campeonato com regras claras, onde através de uma organização se pôde alcançar objetivos
tanto pessoais quanto coletivos, atin-

gindo uma meta com garra”, continua
ele.
Além dos próprios bancários se encontrarem fora do ambiente de trabalho, o Campeonato também foi um espaço de integração com parentes e amigos. Caroline Cardoso era uma das esposas que estava lá na final, junto com
a filha Marina, de sete anos, torcendo
pela equipe Banco do Brasil. “Achei
muito legal essa iniciativa, pois promove a integração entre agências e
bancos, além de ser muito importante
para a saúde e para a descontração da
rotina de trabalho”, afirmou Caroline.
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