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Sindicato ganha ação coletiva
de PLR contra o Sudameris

Ao todo, foram beneficiados

sete bancários do Sudameris

e associados ao Sindicato na

época em que a ação foi

ajuizada na Justiça do

Trabalho

O

Sindicato dos Bancários de Caxias do

Sul atuou como substituto processu-

al no caso. Ao todo, foram beneficia-

dos sete bancários empregados do

Sudameris e associados ao Sindica-

to na época em que a ação foi ajuiza-

da.  A ação resultou no pagamento

de R$ 30.872,22 dividido entre os

sete bancários.

O escritório de advocacia Fagun-

des, Schneider e Advogados Associa-

dos, que presta assessoria jurídica ao

Sindicato, ajuizou a ação. O proces-

so tramitou na 3º Vara do Trabalho

de Caxias do Sul.

Ainda estão tramitando na

Justiça ações similares contra os

bancos Itaú, Santander Meri-

dional, Banespa, Banco Rural,

HSBC, Unibanco e Bradesco.

s bancários do Sudameris as-

sociados ao Sindicato dos

Bancários de Caxias do Sul

e Região conquistaram neste mês de

de abril, uma vitória na Justiça Tra-

balhista.

Eles obtiveram ganho de causa

em uma ação movida contra o Su-

dameris, que reivindicou a diferença

salarial decorrente da não-incidên-

cia da gratificação semestral no pa-

gamento do 13º salário e da PLR.  O

Bancários celebram Dia do

Trabalhador em Caxias do Sul

Leia mais na pág. 3
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Bancários participam da
reestruturação da CUT Regional
A Regional Serra da Cen-

tral Única dos Trabalhadores
no RS (CUT-RS) está em pro-
cesso de reestruturação. Uma
plenária foi realizada no dia 5
de abril, no plenário da Câma-
ra de Vereadores, para discutir
os objetivos da Regional e
eleger a sua Coordenação Exe-
cutiva.

O diretor do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e
Região, Marcelo Caon, partici-
pou do encontro e foi eleito um
dos oito integran-tes da Exe-
cutiva Regional.  O Secretário
Geral do Sindicato dos Servi-
dores Municipais (Sindiserv),
João Dorlan da Silva, foi eleito
o novo coordenador regional da
CUT.

A Regional da CUT possui
a função de unificar as ati-
vidades dos trabalhadores na
Serra. Segundo Caon, a prio-
ridade será montar uma agen-
da que aproxime os diversos
sindicatos. “Além das campa-
nhas nacionais e estaduais da
Central, a Regional Serra pro-
moverá um trabalho interliga-
do entre os Sindicatos da
Região”, afirma Caon. Na pau-

ta deste ano já está a Campa-
nha pela Redução de Jornada
sem Redução de Salário e a de-
fesa do piso regional.

Também estiveram repre-
sentados o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Sinpro (Sin-
dicato dos Professores das Es-
colas Particulares de Caxias do
Sul), CEPRS, Sindicato dos
Gráficos e Sintect (Sindicato
dos Trabalhadores  da Empre-
sa de Correios e Telégrafos),

além de outros, que realizaram
o planejamento das ações da
central para este ano e elege-
ram sua coordenação.

A Regional da CUT é uma
ferramenta importante na de-
fesa dos trabalhadores. “A Re-
gional tem a capacidade de ar-
ticular os diversos Sindicatos
em torno de uma agenda úni-
ca, possibilitando a soma de
esforças entre as categorias”,
afirma Caon.

Eleitos novos delegados sindicais do

Banrisul para Caxias do Sul e Região

Entre os
dias 25 e 28 de
março, os ban-
risulenses da
base territorial
do Seeb de
Caxias do Sul e
Região elege-
ram os seus
delegados sin-
dicais para a
gestão 2008 a 2009.

“O delegado sindical é o
canal de comunicação, entre
os banrisulenses e a direção
do banco mais próximo dos
funcionários. É a ele que os
banrisulenses devem en-
caminhar suas demandas,
que por sua vez encami-
nhará ao Sindicato e ao Con-
selho de Delegados Sindi-
cais”, diz Vaine Andreguete,
coordenadora da Secretaria
de Organização Política e
Sindical do Seeb e fun-
cionária do Banrisul.

O delegado tem a
função de representar o
Sindicato no local de traba-
lho com o objetivo de forta-
lecer a mobilização para a
manutenção dos direitos e a

ampliação das
conquistas.

As elei-
ções foram re-
alizadas em
Caxias do Sul,
Antônio Pra-
do, Canela,
Ipê, Farrou-
pilha, Flores
da Cunha, Ga-

ribaldi, Gramado, Nova
Pádua, Nova Petrópolis,
Nova Roma do Sul, Picada
Café, São Marcos e Ve-
ranópolis.

Os novos delegados
sindicais assumiram as
suas funções no dia 1º de
abril e o mandato se es-
tende por um ano.

Movimento Sindical Ação Solidária

Bancários do Unibanco cobram

melhores condições de trabalho

Unibanco

dia 16 de abril marcou
o Dia Nacional de Lu-
tas no Unibanco. Além

de alterações no RR, am-
pliação de bolsas de estudos,
os bancários cobram o fim das
metas abusivas. Em Caxias do
Sul, diretores do Seeb percor-
reram as agências do Uniban-
co entregando a ‘Carta-aber-
ta aos funcionários do Uniban-
co’.

“Além da questão da PLR
e do RR, observamos proble-
mas graves em relação à
saúde dos empregados do
Unibanco”, afirma Marcelo
Caon, diretor do Sindicato e
funcionário do banco. “Os
bancários do Unibanco estão
sendo obrigados a vender
produtos na boca do caixa, in-

dependente da quantidade de
clientes na fila, descumprindo
o Código de Posturas de Ca-
xias, que obriga a atender em
15 minutos em dias normais,
e sofrendo pressão dos clien-
tes”, afirma o diretor.

Os dirigentes sindicais
denunciaram os abusos aos
clientes, lembrando que eles
também são vítimas da
ganância dos banqueiros, pois
pagam altas taxas pelos
serviços e ainda mofam nas
filas à espera de atendimen-
to, já que o banco não contra-
ta mais funcionários, sendo o
quadro atual insuficiente para
dar conta da demanda.

O fim da pressão por

metas abusivas é uma

das principais

reivindicações dos

bancários do Unibanco

em Caxias do Sul e

Região.

Sindicato abre nova turma do projeto
‘Novos Rumos na Aposentadoria’

O projeto ‘Novos Rumos na
Aposentadoria’, desenvolvido
pelo Sindicato, é voltado para
os sócios que se encontram no
período pré-aposentadoria.

O projeto busca ajudar os
bancários que se encontram
próximos da aposentadoria a se
preparem para uma nova fase
da vida. Durante os encontros
e com a orientação da psicóloga
Stelamaris Zanatto Tizatto,
serão debatidos o significado do
trabalho e os desafios na idade
madura, passando pelo encon-
tro de novos projetos de vida.

Os encontros devem come-
çar a acontecer assim que as
seis vagas oferecidas forem
preenchidas e acontecerão em
dias e horários combinados pelo
próprio grupo. Segundo a
psicóloga Stelamaris Tizatto,
estão sendo planejados de três
a quatro encontros, quinzenais,
de acordo com a disponibilidade
dos participantes.

Está sendo considerado
como período pré-aposenta-
doria os dois últimos anos de
trabalho formal. Para partici-
par do projeto, que é gratuito e
voltado para os associados do
Sindicato dos Bancários de Ca-

xias do Sul e Região, basta fa-
zer a inscrição na recepção na
Entidade, pessoalmente ou por
telefone – (54) 3223.2166.

Primeiro grupo concluiu as
atividades em março

Seis bancários, com idades
entre 46 e 54 anos, formaram o
primeiro grupo de Preparação
para a Aposentadoria do Seeb,
que conclui as atividades em
março.

Eles planejam desenvol-
ver atividades que durante toda
a vida profissional não con-
seguiram realizar. Trabalho
voluntário, maior dedicação às
famílias, novos cursos e esporte,
além de ‘enjoar de ficar para-
do’, mereceram atenção espe-
cial dos participantes.

A psicóloga coordenadora
do projeto escolheu uma frase
de uma das integrantes, que se-
gundo ela, sintetizou o pensa-
mento deste grupo. “Deixo de
ser bancário para ser buscador.
Buscador de coisas que nunca
pude buscar”. De acordo com os
princípios da psicologia clínica,
o conteúdo pessoal das reuniões
é mantido em sigilo.
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O diretor do Seeb Caxias do Sul e Região, Marcelo Caon

(primeiro à esquerda) representou o Sindicato.

Conheça os eleitos:

• Edson André Vargas –
Agência Garibaldi (Ga-
ribaldi).
• Elói Roberto Deckmann
– Agência Alfredo Chaves
( Caxias do Sul).
• Márcio Roberto Wingert
– Agência Gramado (Gra-
mado).
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s bancários e seus dependentes
celebraram o 1º de Maio, Dia do
Trabalhador, no sábado. Reunidos

na sede campestre do Seeb, os associa-
dos assistiram a peça teatral ‘A Mulher
que Comeu o Mundo’, do grupo portoa-
legrense Usina do Trabalho do Ator
(UTA). Após o espetáculo, foi servido um
almoço para os presentes.

Bancários celebram 1º de Maio em Caxias do Sul
Espetáculo teatral e almoço

de confraternização reuniram

bancários e seus

dependentes na sede

campestre do nosso

Sindicato, no sábado, 3 de

maio.

‘A Mulher que Comeu o Mundo’

O espetáculo encantou crianças e
adultos. Os pequenos até mesmo foram
convidados a participarem da peça,
atuando e sendo ‘engolidos’ pela gorda
gulosa que a tudo devorava.

A metáfora da gorda abre uma
multiplicidade de interpretações e
olhares, segundo o grupo criador da
peça. A primeira delas é de cunho so-
cial. “Pode-se fazer uma série de parale-
los com a situação atual, como a cor-
rupção”, afirma a atriz Celina Alcân-
tara, que interpreta a ‘Gorda’.

Outra interpretação, de origem
mais humanística, poderia revelar a
idéia da ridícula condição humana de
querer a permanência e a posse das coi-
sas. Para Celina, “a peça mostra a ne-
cessidade atual do ‘ter’, como se a posse
dos objetos fosse a solução para os pro-
blemas”.

Para o bancário Edivan Bresolin,
do Unibanco, o comer desenfreado da
gorda é o que vivemos atualmente, de
querer a posse de todas as coisas. “Que-
remos tudo e nossos valores passam a
ser bem mesquinhos”, diz ele. “Às vezes
esquecemos valores básicos de nosso dia-
a-dia, esquecemos nossa família e ami-
gos. O comer da gorda é esse que-rer
sugar tudo”, conclui Edivan.

Já Simone Brezolin, esposa de Edi-
van, ressaltou a iniciativa de reunir a

família dos associados, proporcionando
momentos de cultura. “A apresentação
da peça acaba envolvendo a família, as
mulheres que puderem trazer as
crianças e ocupou um espaço impor-
tante, que é a sede campestre”, disse.

Com direção de Gilberto Icle, o es-
petáculo de máscaras narra uma alego-
ria sobre ambição, ganância e poder. No
palco, uma reflexão sobre a permanên-

Fim da Demissão Imotivada no Setor

Privado

A convenção 158 acaba com o in-
strumento da demissão sem justa causa
e  restringe a rotatividade da mão-de-
obra.  Em síntese, a Convenção proíbe
a demissão de um trabalhador “a menos
que exista para isso uma causa justifi-
cada, relacionada com a sua capacidade
ou seu comportamento, ou baseadas nas
necessidades de funcionamento da em-
presa, estabele-cimento ou serviço” (Art.
4º).

Além disso, sempre que se sentir
vítima de uma dispensa injustificada, o
trabalhador pode contestar judicial-
mente ou recorrer à arbitragem contra
a atitude do empregador.

Direitos dos Trabalhadores

Convenções 151 e 158 da OIT ampliam direitos dos trabalhadores

Reivindicações dos

trabalhadores estão na

agenda de discussões do

Congresso Nacional. O

Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva encaminhou as

convenções 151 e 158 da

Organização Internacional do

Trabalho (OIT) para ratificação

no Congresso.

Atualmente ratificada por 34 paí-
ses, incluindo Alemanha, França, Espa-
nha, Suécia, Austrália e Venezuela, a
convenção 158 foi promulgada pela OIT
em 1982. A Organização Internacional
do Trabalho é um fórum tripartite, com-
posto por representantes dos traba-
lhadores, dos patrões e dos governos,
vinculada à ONU.

Freio à Rotatividade

A Convenção 158 busca frear a alta
rotatividade no mercado de trabalho, que
em momentos de crescimento, funciona
como ferramenta para impedir a recupe-
ração do poder de compra dos salários.
Em 2007, segundo análise do Dieese, 44%
dos trabalhadores foram vítimas da alta
rotatividade. A diferença salarial entre
um demitido e aquele que o substitui foi
da ordem de 9,15 % no mesmo ano.

Em números absolutos, em 2007 fo-
ram admitidos 14,3 milhões de brasi-
leiros e 12,7 milhões foram demitidos.
Do total de trabalhadores desligados,
59,4% ou 7,6 milhões foram dispensados
por meio de demissões sem justa causa
ou imotivadas.

Trabalhadores mais novos e com
salários mais baixos substituíram os
mais antigos e com renda maior. Segun-
do dados do Ministério do Emprego e
Trabalho, as demissões em 2008 devem

atingir 9,7 milhões de brasileiros, o que
representa cerca de 30% do mercado for-
mal de trabalho.Os valores previstos
para serem desembolsados pelo Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) para
pagamento do seguro desemprego em
2008 devem chegar a R$ 13,2 bilhões.

Garantia contra Fusões

A medida é de extrema importân-
cia para os bancários, pois impede que
empresas lucrativas dispensem os tra-
balhadores sem motivo. “Com a ratifi-
cação da 158, teremos garantia de em-
prego, mesmo em casos de fusão e
aquisição, como ocorre como os bancos
Santander e ABN neste momento”, co-
menta Vagner Freitas, presidente da
Contraf-CUT.

FGTS

Além de ratificada pelo Congresso
Nacional, a convenção 158 também pre-
cisa ser regulamentada. Uma futura re-
gulamentação contra a demissão imoti-
vada pode prever situações em que é líci-
to demitir em algumas circunstâncias
(motivos econômicos, tecnológicos), des-
de que se pague ao trabalhador uma com-
pensação pela perda do emprego. Se a
compensação será menor, igual ou até
maior do que a atual, só a lei comple-
mentar definirá.

Conquista

Para o movimento sindical, o envio
das convenções 158 e 151 ao Congresso
para ratificação é um momento históri-
co. Desde a fundação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), a ratificação
das convenções é uma de suas bandei-
ras de luta.

Em 1992, a Convenção 158 chegou
a ser assinada pelo então presidente Ita-
mar Franco e ratificada no Congresso
Nacional. Porém, em novembro de 1996,
Fernando Henrique Cardoso (FHC) de-
cretou o seu fim, denunciando a Con-
venção 158 à OIT.

Dia do Trabalhador

O

cia humana na terra através das perfo-
mances de Gilberto Icle, Celina Alcânt-
ara, Ciça Reckziegel, Dedy Ricardo, Gil-
berto Icle, Gisela Habeyche e Thiago
Pirajira. A atividide foi promovida pelo
Sindicato dos Bancários de Caxias do
Sul e Região e contou com o apoio da
Federação dos Bancários do RS (Feeb-
RS) e da Quality Info – Soluções em In-
formática.

Momento de cultura e confraternização reuniu as famílias dos associados
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Após a peça, o almoço deu

continuidade à confraternização na

Sede Campestre

A Convenção 158 impede a demissão imotivada no setor privado e a 151 garante o direito de negociação no serviço público.

Servidores públicos poderão ter

garantia de negociação

A Convenção 151 da OIT, assegu-
ra aos servidores públicos o direito à
negociação coletiva. Ela defende a pro-
teção aos trabalhadores públicos e às
suas entidades “contra todos atos de
discriminação que acarretem violação
da liberdade sindical”.

Ela aplica-se a todas pessoas em-
pregadas pelas autoridades públicas
nas esferas municipal, estadual e fe-
deral. Até hoje, os servidores públicos
brasileiros nunca tiveram o direito ga-
rantido à negociação coletiva.
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Caixa Econômica Federal

Unificação de PCS proposto pela Caixa gera debates

Rachel Webber, representante do GT PCS Caixa explicou os principais pontos da

proposta da Caixa

Principais pontos da proposta

apresentada pela Caixa

* Quantidade de níveis: 72 (de 201
a 272);
* Piso: R$ 1.244,00 (ref. 201, equiv-
alente ao valor atual da ref. 101
do PCS 98);
* Teto: R$ 3.700,00 (ref. 272, equiv-
alente à referência 95 do PCS 98 +
1/3 equivalente a VP-Salário
Padrão e + 1/12, equivalente à VP-
Tempo de Serviço + R$ 34,90 da
Campanha de 2004 + R$ 28,10, a
título de arredondamento);
* Interstício: 1,5470547%;
* Pagamento de R$ 34,90 para os

Foto: Karine Endres

Confira os principais pontos da proposta de unificação das tabelas do Pl-
ano de Cargos e Salários feita pela Caixa, na reunião do dia 30 de abril.

s empregados da empresa já
deixaram claro que consideram
a imposição de regras ou
condições para os empregados

aderirem ou não à tabela do PCS um
retrocesso, além de medida ilegal e dis-
criminatória.

Negociação
Durante a negociação realizada no

dia 30 de abril, a Caixa apresentou sua
proposta finalizada para o PCS. A em-
presa trouxe respostas para reivindi-
cações feitas pela CEE Caixa nos últi-
mos encontros. A Caixa aceitou a de-
manda dos trabalhadores sobre o pa-
gamento dos R$ 30 para os que ganha-
vam mais de R$ 1.500 em 2004 corri-
gidos de acordo com os reajustes de
2005 a 2007 (correspondentes a 16,3%),
elevando o valor para R$ 34,90.

O banco aceitou também a possi-
bilidade de inclusão dos Técnicos
Bancários Superiores (TBS) na nova
tabela. Esses trabalhadores desisti-
riam de sua condição e passariam a ser
Técnicos Bancários regulares, sendo
enquadrados numa referência com-
patível com seu nível salarial. Assim,
passariam a poder ocupar cargos em
comissão. 

No mesmo encontro, a Caixa ne-
gou reivindicação dos trabalhadores
referente à aplicação do índice dos R$
30 de 2004 para cálculo do teto da nova
tabela, mantendo sua proposta de in-

cluir apenas as VPs SP (1/3) e tempo
de serviço (1/12). O motivo alegado para
a negativa foi aumento de custos.

Plenária Nacional define contra-
proposta dos empregados

Bancários da Caixa Econômica Fed-
eral de todo o país estiveram reunidos
no dia 16 de maio, em Brasília, em
Plenária Nacional. O encontro formulou
a contraproposta dos empregados para
a unificação das tabelas do PCS que será
apresentada à Caixa.

Os trabalhadores rejeitaram nova-
mente a vinculação da migração para o
novo PCS à não participação no Reg/Re-
plan, prevista na proposta apresentada
pela Caixa. Outra discordância impor-
tante em relação à proposta do banco é o
número de níveis da tabela. Os empre-
gados defenderão a criação de uma tabe-
la com 36 níveis, enquanto o banco tra-
balha com uma tabela de 72 níveis.

Os bancários também firmaram
posição contrária ao estabelecimento de
limite de 1% da folha de pagamento para
promoções colocado pelo banco. No caso
da promoção por merecimento, os sindi-
calistas defendem também que seja con-
cedido pelo menos um e no máximo dois
deltas por ano.

A plenária estabeleceu piso de R$
1.244 e teto de R$ 3.700 para a proposta
dos empregados, o que está praticamente
fechado com a Caixa. Outro ponto de con-
cordância é a inclusão dos Técnicos
Bancários Superiores (TBS) na nova
tabela.

No dia 30, o documento com as rei-
vindicações dos empregados será entre-
gue à Caixa. Os trabalhadores estabe-
leceram o dia 19 de junho como data lim-
ite para o retorno da Caixa em relação
às propostas apresentadas.

Empregados da CEF discutem PCS
em Caxias do Sul

Os bancários da CEF de Caxias do
Sul e Região tiveram a possibilidade de
conhecer melhor a proposta feita pela
Caixa. No dia 17 de abril, aconteceu

uma reunião no Sindicato, e a repre-
sentante do GT PCS Caixa, Rachel
Webber, apresentou os principais pon-
tos da proposta. Rachel também dis-
cutiu a proposta de PCS elaborada pelo
GT gaúcho.

Com este plano, a Caixa propõe a
unificação das tabelas do PCS 89 e 98.
Segundo Rachel, o piso da nova tabela
para os TBs será a referência 101 e o
teto será a referência 95 dos es-
criturários, mais VP/SP (correspon-
dente a um terço dos salários) e Gip
TS (que corresponde a 1/12 avos do
salário).

Ao todo, a Caixa propõe a criação
de 72 referências, que utilizarão a pro-
moção por merecimento. “Os critérios
de merecimento serão definidos pela
empresa e o enquadramento na nova
tabela será por aproximação salarial”,
explica Rachel.

Proposta do Grupo de Trabalho do
Rio Grande do Sul

A proposta formulada pelo GT é
que enquadramento dos funcionários

da nova tabela seja feita por tempo de
serviço e não por aproximação. Além
disso, propõe um número de referên-
cias que possibilite que todos os empr-
egados possam chegar ao topo da tabe-
la.

Outra diferença é que as pro-
moções se dêem como direito trabalhis-
ta acessível a todos os empregados, e
não vinculada a possibilidade de paga-
mento da folha da Caixa. “Também de-
fendemos que os critérios de nomeação
e exoneração sejam objetivos e não
fiquem a cargo do gestor”, diz Rachel.

A proposta elaborada no Rio
Grande do Sul está sendo divulgada em
uma cartilha, lançada pelo Grupo de
Trabalho. O material está disponível na
página eletrônica do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e Região.

O Grupo de Trabalho sobre Plano
de Cargos e Salários da Caixa é forma-
do por representantes de Sindicatos dos
Bancários do Estado, delegados sindic-
ais da Caixa, Federação dos Bancários
do RS (Feeb-RS) e Associação do Pes-
soal da Caixa RS (Apcef-RS).

O Grupo de Trabalho Plano de
Cargos e Salários da Caixa (GT PCS
Caixa) não avaliza a proposta formu-
lada durante a Plenária Nacional. Sete
delegados gaúchos, todos integrantes
do GT PCS Caixa, participaram do
encontro. O GT discorda do que foi
aprovado e entende que a Plenária
praticamente repete o que foi apre-
sentando pela empresa, que tem prob-
lemas e está longe de ser o que os em-
pregados defendem.

“A plenária, cujo objetivo maior
deveria ser aprofunda o debate e mo-
bilizar a categoria, acabou aprovando
uma contraproposta para ser entregue

Gaúchos não avalizam
proposta da Plenária Nacional

à direção da Caixa, O problema é que o
conteúdo aprovado é praticamente ig-
ual ao apresentado pela empresa”,
dizem os integrantes do GT. O GT PCS
Caixa, que está discutindo uma propos-
ta de PCS desde outubro do ano passa-
do, conta com a assessoria técnica de
profissionais da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Assembléias serão realizadas em
todo o Brasil, incluindo Caxias do Sul,
para a avaliação da contraproposta for-
mulada na Plenária Nacional. Mais
informações sobre o assunto são encon-
tradas na página do nosso Sindicato
(www.bancax.org.br).

Além de vincular o ingresso

ao PCS ao saldamento do

Reg/Replan e à adesão ao

Novo Plano da Funcef, o

banco defende que a

avaliação de desempenho

para progressão na carreira

seja vinculada ao

cumprimento de metas,

como um dos critérios para a

promoção por merecimento.

O

que ganhavam menos de R$ 1.500
em se-tembro de 2004, antes de mi-
grar para a nova tabela;
* Retomada da promoção por mere-
cimento com critérios definidos em
negociação;
* Possibilidade de migração dos
técnicos bancários superiores;
* Obrigatoriedade de desistência
de ações e direitos colidentes, a ser-
em definidos em negociação;
* Obrigatoriedade de não estar o
empregado nos planos de benefício
da Funcef Reg ou Replan.
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