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Sindicato ganha ação coletiva
Bancários celebram Dia do
Trabalhador em Caxias do Sul 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

s bancários do Sudameris associados ao Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul
e Região conquistaram neste mês de
de abril, uma vitória na Justiça Trabalhista.
Eles obtiveram ganho de causa
em uma ação movida contra o Sudameris, que reivindicou a diferença
salarial decorrente da não-incidência da gratificação semestral no pagamento do 13º salário e da PLR. O

Leia mais na pág. 3

Sindicato dos Bancários de Caxias do
Sul atuou como substituto processual no caso. Ao todo, foram beneficiados sete bancários empregados do
Sudameris e associados ao Sindicato na época em que a ação foi ajuizada. A ação resultou no pagamento
de R$ 30.872,22 dividido entre os
sete bancários.
O escritório de advocacia Fagundes, Schneider e Advogados Associados, que presta assessoria jurídica ao
Sindicato, ajuizou a ação. O processo tramitou na 3º Vara do Trabalho
de Caxias do Sul.
Ainda estão tramitando na
Justiça ações similares contra os
bancos Itaú, Santander Meridional, Banespa, Banco Rural,
HSBC, Unibanco e Bradesco.
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Ação Solidária

A Regional Serra da Central Única dos Trabalhadores
no RS (CUT-RS) está em processo de reestruturação. Uma
plenária foi realizada no dia 5
de abril, no plenário da Câmara de Vereadores, para discutir
os objetivos da Regional e
eleger a sua Coordenação Executiva.
O diretor do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e
Região, Marcelo Caon, participou do encontro e foi eleito um
dos oito integran-tes da Executiva Regional. O Secretário
Geral do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv),
João Dorlan da Silva, foi eleito
o novo coordenador regional da
CUT.
A Regional da CUT possui
a função de unificar as atividades dos trabalhadores na
Serra. Segundo Caon, a prioridade será montar uma agenda que aproxime os diversos
sindicatos. “Além das campanhas nacionais e estaduais da
Central, a Regional Serra promoverá um trabalho interligado entre os Sindicatos da
Região”, afirma Caon. Na pau-
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Bancários participam da
reestruturação da CUT Regional

O diretor do Seeb Caxias do Sul e Região, Marcelo Caon
(primeiro à esquerda) representou o Sindicato.
ta deste ano já está a Campanha pela Redução de Jornada
sem Redução de Salário e a defesa do piso regional.
Também estiveram representados o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sinpro (Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Caxias do
Sul), CEPRS, Sindicato dos
Gráficos e Sintect (Sindicato
dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos),

além de outros, que realizaram
o planejamento das ações da
central para este ano e elegeram sua coordenação.
A Regional da CUT é uma
ferramenta importante na defesa dos trabalhadores. “A Regional tem a capacidade de articular os diversos Sindicatos
em torno de uma agenda única, 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 banrisulenses da
base territorial
do Seeb de
Caxias do Sul e
Região elegeram os seus
delegados sindicais 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 encaminhar suas demandas,
que por sua vez encaminhará ao Sindicato e ao Conselho de Delegados Sindicais”, diz Vaine Andreguete,
coordenadora da Secretaria
de Organização Política e
Sindical do Seeb e funcionária do Banrisul.
O delegado tem a
função de representar o
Sindicato no local de trabalho com o objetivo de fortalecer a mobilização para a
manutenção dos direitos e a
PRETO

ampliação das
conquistas.
As eleições foram realizadas em
Caxias do Sul,
Antônio Prado, Canela,
Ipê, Farroupilha, Flores
da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova
Pádua, Nova Petrópolis,
Nova Roma do Sul, Picada
Café, São Marcos e Veranópolis.
Os novos delegados
sindicais assumiram as
suas funções no dia 1º de
abril e o mandato se estende por um ano.
Conheça os eleitos:
• Edson André Vargas –
Agência Garibaldi (Garibaldi).
• Elói Roberto Deckmann
– Agência Alfredo Chaves
( Caxias do Sul).
• Márcio Roberto Wingert
– Agência Gramado (Gramado).

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 encontro de novos projetos de vida.
Os encontros devem começar 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-aposentadoria os dois últimos anos de
trabalho formal. Para participar do projeto, que é gratuito e
voltado para os associados do
Sindicato dos Bancários de Ca-

xias do Sul e Região, basta fazer 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 desenvolver atividades que durante toda
a vida profissional não conseguiram realizar. Trabalho
voluntário, maior dedicação às
famílias, novos cursos e esporte,
além de ‘enjoar de ficar parado’, mereceram atenção especial dos participantes.
A psicóloga coordenadora
do projeto escolheu uma frase
de uma das integrantes, que segundo ela, sintetizou o pensamento 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.

Unibanco
Bancários do Unibanco cobram
melhores condições de trabalho
dependente da quantidade de
clientes na fila, descumprindo
o Código de Posturas de Caxias, que obriga a atender em
15 minutos em dias normais,
e sofrendo pressão dos clientes”, 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 atendimento, já que o banco não contrata 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.

O

dia 16 de abril marcou
o Dia Nacional de Lutas no Unibanco. Além
de alterações no RR, ampliação de bolsas de estudos,
os bancários cobram o fim das
metas abusivas. Em Caxias do
Sul, diretores do Seeb percorreram as agências do Unibanco entregando a ‘Carta-aberta aos funcionários do Unibanco’.
“Além da questão da PLR
e do RR, observamos problemas 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-

Foto: Karine Endres

Movimento Sindical

Maio de 2008

3

Voz do Bancário

Dia do Trabalhador

Bancários celebram 1º de Maio em Caxias do Sul

O

s bancários e seus dependentes
celebraram o 1º de Maio, Dia do
Trabalhador, no sábado. Reunidos
na sede campestre do Seeb, os associados assistiram a peça teatral ‘A Mulher
que Comeu o Mundo’, do grupo portoalegrense Usina do Trabalho do Ator
(UTA). Após o espetáculo, foi servido um
almoço para os presentes.

Após a peça, o almoço deu
continuidade à confraternização na
Sede Campestre

‘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 social. “Pode-se fazer uma série de paralelos com a situação atual, como a corrupção”, afirma a atriz Celina Alcântara, 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 coisas. Para Celina, “a peça mostra a necessidade atual do ‘ter’, como se a posse
dos objetos fosse a solução para os problemas”.
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. “Queremos tudo e nossos valores passam a
ser bem mesquinhos”, diz ele. “Às vezes
esquecemos valores básicos de nosso diaa-dia, esquecemos nossa família e amigos. O comer da gorda é esse que-rer
sugar tudo”, conclui Edivan.
Já Simone Brezolin, esposa de Edivan, ressaltou a iniciativa de reunir a

Fotos: Karine Endres

Espetáculo teatral e almoço
de confraternização reuniram
bancários e seus
dependentes na sede
campestre do nosso
Sindicato, no sábado, 3 de
maio.

Momento de cultura e confraternização reuniu as famílias dos associados
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 importante, que é a sede campestre”, disse.
Com direção de Gilberto Icle, o espetáculo de máscaras narra uma alegoria sobre ambição, ganância e poder. No
palco, uma reflexão sobre a permanên-

cia humana na terra através das perfomances de Gilberto Icle, Celina Alcântara, Ciça Reckziegel, Dedy Ricardo, Gilberto 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 (FeebRS) e da Quality Info – Soluções em Informática.

Direitos dos Trabalhadores

Convenções 151 e 158 da OIT ampliam direitos dos trabalhadores
A Convenção 158 impede a demissão imotivada no setor privado e a 151 garante o direito de negociação no serviço público.

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.
Fim da Demissão Imotivada no Setor
Privado
A convenção 158 acaba com o instrumento da demissão sem justa causa
e restringe a rotatividade da mão-deobra. Em síntese, a Convenção proíbe
a demissão de um trabalhador “a menos
que exista para isso uma causa justificada, relacionada com a sua capacidade
ou seu comportamento, ou baseadas nas
necessidades de funcionamento da empresa, estabele-cimento ou serviço” (Art.
4º).
Além disso, sempre que se sentir
vítima de uma dispensa injustificada, o
trabalhador pode contestar judicialmente ou recorrer à arbitragem contra
a atitude do empregador.

Atualmente ratificada por 34 países, incluindo Alemanha, França, Espanha, Suécia, Austrália e Venezuela, a
convenção 158 foi promulgada pela OIT
em 1982. A Organização Internacional
do Trabalho é um fórum tripartite, composto por representantes dos trabalhadores, 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 recuperação 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 foram admitidos 14,3 milhões de brasileiros 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. Segundo 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 formal 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 importância para os bancários, pois impede que
empresas lucrativas dispensem os trabalhadores sem motivo. “Com a ratificação da 158, teremos garantia de emprego, mesmo em casos de fusão e
aquisição, como ocorre como os bancos
Santander e ABN neste momento”, comenta Vagner Freitas, presidente da
Contraf-CUT.
FGTS
Além de ratificada pelo Congresso
Nacional, a convenção 158 também precisa ser regulamentada. Uma futura regulamentação contra a demissão imotivada pode prever situações em que é lícito demitir em algumas circunstâncias
(motivos econômicos, tecnológicos), desde que se pague ao trabalhador uma compensação pela perda do emprego. Se a
compensação será menor, igual ou até
maior do que a atual, só a lei complementar definirá.

Conquista
Para o movimento sindical, o envio
das convenções 158 e 151 ao Congresso
para ratificação é um momento histórico. Desde a fundação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), a ratificação
das convenções é uma de suas bandeiras de luta.
Em 1992, a Convenção 158 chegou
a ser assinada pelo então presidente Itamar Franco e ratificada no Congresso
Nacional. Porém, em novembro de 1996,
Fernando Henrique Cardoso (FHC) decretou o seu fim, denunciando a Convenção 158 à OIT.

Servidores públicos poderão ter
garantia de negociação
A Convenção 151 da OIT, assegura aos servidores públicos o direito à
negociação coletiva. Ela defende a proteção aos trabalhadores públicos e às
suas entidades “contra todos atos de
discriminação que acarretem violação
da liberdade sindical”.
Ela aplica-se a todas pessoas empregadas pelas autoridades públicas
nas esferas municipal, estadual e federal. Até hoje, os servidores públicos
brasileiros nunca tiveram o direito garantido à negociação coletiva.
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Caixa Econômica Federal

Unificação de PCS proposto pela Caixa gera debates
Foto: Karine Endres

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

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 discriminatória.
Negociação
Durante a negociação realizada no
dia 30 de abril, a Caixa apresentou sua
proposta finalizada para o PCS. A empresa trouxe respostas para reivindicações feitas pela CEE Caixa nos últimos encontros. A Caixa aceitou a demanda dos trabalhadores sobre o pagamento dos R$ 30 para os que ganhavam mais de R$ 1.500 em 2004 corrigidos 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 possibilidade de inclusão dos Técnicos
Bancários Superiores (TBS) na nova
tabela. Esses trabalhadores desistiriam de sua condição e passariam a ser
Técnicos Bancários regulares, sendo
enquadrados numa referência compatível com seu nível salarial. Assim,
passariam a poder ocupar cargos em
comissão.
No mesmo encontro, a Caixa negou 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 contraproposta dos empregados
Bancários da Caixa Econômica Federal 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 novamente a vinculação da migração para o
novo PCS à não participação no Reg/Replan, prevista na proposta apresentada
pela Caixa. Outra discordância importante em relação à proposta do banco é o
número de níveis da tabela. Os empregados defenderão a criação de uma tabela com 36 níveis, enquanto o banco trabalha 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 sindicalistas defendem também que seja concedido 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 concordância é a inclusão dos Técnicos
Bancários Superiores (TBS) na nova
tabela.
No dia 30, o documento com as reivindicações dos empregados será entregue à Caixa. Os trabalhadores estabeleceram o dia 19 de junho como data limite 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

Gaúchos não avalizam
proposta da Plenária Nacional
O Grupo de Trabalho Plano de
Cargos e Salários da Caixa (GT PCS
Caixa) não avaliza a proposta formulada 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 apresentando pela empresa, que tem problemas e está longe de ser o que os empregados defendem.
“A plenária, cujo objetivo maior
deveria ser aprofunda o debate e mobilizar a categoria, acabou aprovando
uma contraproposta para ser entregue
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à direção da Caixa, O problema é que o
conteúdo aprovado é praticamente igual ao apresentado pela empresa”,
dizem os integrantes do GT. O GT PCS
Caixa, que está discutindo uma proposta de PCS desde outubro do ano passado, 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 formulada na Plenária Nacional. Mais
informações sobre o assunto são encontradas na página do nosso Sindicato
(www.bancax.org.br).

Rachel Webber, representante do GT PCS Caixa explicou os principais pontos da
proposta da Caixa
uma reunião no Sindicato, e a representante do GT PCS Caixa, Rachel
Webber, apresentou os principais pontos da proposta. Rachel também discutiu 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 escriturários, mais VP/SP (correspondente 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 promoção 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 referências que possibilite que todos os empregados possam chegar ao topo da tabela.
Outra diferença é que as promoções se dêem como direito trabalhista acessível a todos os empregados, e
não vinculada a possibilidade de pagamento da folha da Caixa. “Também defendemos 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 formado por representantes de Sindicatos dos
Bancários do Estado, delegados sindicais da Caixa, Federação dos Bancários
do RS (Feeb-RS) e Associação do Pessoal da Caixa RS (Apcef-RS).

Principais pontos da proposta
apresentada pela Caixa
Confira os principais pontos da proposta de unificação das tabelas do Plano de Cargos e Salários feita pela Caixa, na reunião do dia 30 de abril.
* Quantidade de níveis: 72 (de 201
a 272);
* Piso: R$ 1.244,00 (ref. 201, equivalente ao valor atual da ref. 101
do PCS 98);
* Teto: R$ 3.700,00 (ref. 272, equivalente à referência 95 do PCS 98 +
1/3 equivalente a VP-Salário
Padrão e + 1/12, equivalente à VPTempo 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

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

