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Eleições no 
Sindicato

dos Bancários
hapa Unidade e Luta eleita pela categoria para a direção 

do sindicato. Nova diretoria representará os bancários 
pelo período de agosto de 2012 a 31 de julho de 2015.

Editorial

Exercer a capacidade coletiva de eleição democrática e de política rep-
resentativa contribui para a construção de um sindicato comprometido com 
a sua base – os eleitores sentem-se representados, e os representantes, por 
sua vez, sentem-se na obrigação de cumprir com as metas estipuladas aos 
eleitores.

Também nunca deixa de ser um processo em que são testadas as habi-
lidades de contestar  e reformular a direção.

A participação dos bancários no processo eleitoral do Sindicato de Cax-
ias do Sul e Região deixou claro que essa é uma categoria lutadora, persis-
tente e que acredita na sua representatividade – e no seu sindicato como 
força de representação e organização da luta dos trabalhadores bancários.

A nova gestão da direção do sindicato, que assume agora ao final do 
mês de julho, agradece a participação de todos os bancários no processo 
eleitoral. Seguimos na luta pela categoria com o apoio dos bancários.

Fotos: Nathália Costa

A participação dos bancários 
na eleição da nova diretoria do Ban-
cax foi muito satisfatória: do total 
de 1140 aptos a votar, mais de 800 
compareceram às urnas. O processo 
eleitoral percorreu, além das agên-
cias bancárias de Caxias do Sul, 
toda a base territorial do sindicato 
(Antônio Prado, Canela, Ipê, Far-
roupilha, Flores da Cunha, Garib-
aldi, Gramado, Nova Pádua, Nova 
Petrópolis, Nova Roma do Sul, Pica-
da Café, São Marcos e Veranópolis).

Foram três dias de eleições: 22, 
23 e 24 de maio de 2012. A nova di-
retoria recebeu, durante todo o pro-
cesso eleitoral, 825 votos válidos, 29 
votos brancos e cinco nulos - sendo 
eleita com um total de 96,4% de vo-
tos. 

Conselho Fiscal - Além da di-
retoria, bancários foram às urnas 
também para escolher a nova com-
posição do Conselho Fiscal. Apesar 
de ter ocorrida conjuntamente com 
a escolha da nova direção do sindi-
cato, a eleição para o Conselho cor-
respondia a um processo diferente. 
Bancários elegeram o novo Consel-

ho Fiscal com um total de 94,6% dos 
votos. Os números foram: 808 votos 
válidos, 48 brancos e três nulos.

 O resultado oficial saiu após a 
contagem de votos na noite da quin-
ta-feira (24), último dia de eleição.

O processo eleitoral teve a 
ajuda de diversos representantes 
de sindicatos de todo o estado e de 
diretores da Fetrafi-RS.

Participantes - Na manhã do 
dia 23, primeiro dia das eleições, 
alguns votantes compareceram 
bem cedo: Sr. Petri, aposentado do 
Banco do Brasil, foi o primeiro da 
categoria a votar. Disse, inclusive, 
que nunca deixou de participar, re-
conhecendo a importância do pro-
cesso eleitoral para toda a categoria 
e para a organização do sindicato.

A nova diretoria toma posse 
no dia 31 de julho, e o período de 
coordenação corresponde do dia da 
posse (31) até 31 de julho de 2015.
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ocê sabia que é 
possível manter a 
garantia do emprego 

por um período anterior à 
aposentadoria? Esse direito 
chama-se pré-aposentadoria 
e faz parte do Acordo Coleti-
vo de Trabalho dos bancários. 

O direito à pré-aposentadoria

V

O período que antecipa a aposenta-
doria pode ser um pouco complicado.O 
trabalhador que é ativo há muitos anos 
fica confuso ao realizar tarefas que não 
se enquadrem no ofício que vinha exer-
cendo. Isso é normal, e leva tempo até 
acostumar. Porém, o que não é normal 
é se sentir desanimado e cabisbaixo em 
período de aposentadoria. Para isso, é 
necessário criar formas de se adaptar 
ao período, reavendo coisas que você 
gosta de fazer ou experimentar, bus-
cando uma maneira saudável de lidar 
com a situação.

Você sabia que é um direito seu, 
bancário, após determinado tempo de 
serviço, estando próximo de se aposen-
tar, requerer a estabilidade de uma 
pré-aposentadoria?

Saiba como na reportagem a 
seguir que o Voz do Bancário prep-
arou. As questões apresentadas na ma-
téria foram respondidas pelo advogado 
Milton Bozano Fagundes, do escritório 
Fagundes, Schneider Advogados.

Existe um período assegurado de 
tempo em que o trabalhador não pode 
ser demitido antes de se aposentar. 
Essa garantia é propícia para evitar 
que os patrões demitam os trabalha-
dores justamente antes de se aposenta-
rem, impedindo que os mesmos possam 
usufruir das garantias da aposenta-
doria daquele serviço. 
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Esse período de garantia é con-
hecido como pré-aposentadoria. A 
pré-aposentadoria é uma estabilidade 
provisória. É o período em que o em-
pregado tem seu emprego garantido, 
não podendo ser demitido (a não ser 
em casos de força maior ou justa cau-
sa). Esse direito não está previsto em 
lei, mas em normas fixadas pelos sin-
dicatos nos acordos e convenções cole-
tivas de cada categoria.

Ultimamente, os Tribunais têm 
condenado empregadores que demi-
tam empregados antes que esses ad-
quiram estabilidade.

Como, então, fazer para adquirir 
esse direito? 

1)O que é a pré-aposentadoria? 
É um período anterior ao momento em 
que o(a) empregado(a) passará a ter di-
reito a requerer na Previdência Social 
a sua aposentaria. Esse período é reg-
ulado por critérios estabelecidos pela 
Convenção Coletiva dos Bancários. 

2) A estabilidade da pré-apo-
sentadoria para os bancários é 
prevista em lei ou em acordo cole-
tivo?

A legislação brasileira não assegu-
ra este direito. Este direito é conquis-
tado todos os anos, no momento em 
que as Entidades Sindicais aprovam 
as Convenções Coletivas de Trabalho.

3) A partir de quando que é 
possível requerer a pré-aposenta-
doria?

Quando o(a) empregado(a) esti-
ver a um ano de ter direito à aposen-
tadoria (seja ela integral ou propor-
cional), ele pode informar ao banco 
que ele se encontra na condição de 
pré-aposentadoria, e, a contar dessa 
data, adquirir a estabilidade que 

O que é 
pré-aposentadoria?

Dúvidas que são
frequentes dura até o dia em que ele requerer a 

aposentadoria.
4) Qual o prazo da estabili-

dade prevista pelo sindicato?
São duas situações: (1) emprega-

do com 28 anos no mesmo banco, ou 
empregada com 23 anos, têm direito a 
estabilidade pelo tempo de dois anos; 
(2) empregados(as) com mais de 5 
anos no mesmo empregador têm di-
reito a 1 ano de estabilidade.

5) O que o bancário deve faz-
er para entrar na pré-aposenta-
doria?

Apenas comunicar por escrito e 
apresentar o contra recibo ao seu em-
pregador.

6) É necessário calcular o 
tempo de serviço? Como isso é 
feito? Deve ser informado ao em-
pregador?

O tempo de serviço é verificado na 
própria Previdência Social. Basta ag-
endar por telefone uma consulta. Não 
há necessidade de comprovar isso pe-
rante o empregador, mas o banco pode 
pedir que o(a) empregado(a) demon-

stre a situação. Para isso, bastam os 
dados da Previdência Social.

7) Qual tipo de aposenta-
doria pode ser assegurada: a inte-
gral ou a proporcional?

Os empregados só têm direito a 
entrar em período de pré-aposenta-
doria uma única vez. Seja ela integral 
ou proporcional. Se, por exemplo, al-
guém requerer ingresso no período 
pré-aposentadoria proporcional, mas 
depois desiste de se aposentar propor-
cionalmente, perde o direito a requer-
er nova estabilidade no futuro, quan-
do for definitivamente se aposentar.

8) Caso o trabalhador seja 
demitido antes de se aposentar, o 
que ele pode fazer para recorrer 
aos seus direitos?

Se houve a comunicação de pré 
-aposentadoria, o(a) empregado(a) 
pode requerer sua reintegração ao 
emprego. Em outros casos (estar em 
período pré-aposentadoria mas não 
comunicar ao empregador, ou ainda 
não ter o direito) é batalha judicial 
imprevisível.
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m estudo elaborado pelo Dieese no primeiro semestre 
do ano passado aponta para um dado pertinente: os 
cinco maiores bancos brasileiros investem apenas 5% 

de seus lucros em segurança nas agências.

U
Insegurança nas agências bancárias

Os constantes assaltos a bancos 
em todo país comprometem não ap-
enas a segurança das agências, como 
também, principalmente, a saúde e as 
condições de trabalho do bancário. 

A violência não é consequên-
cia de apenas uma questão. São dú-
zias de problemas que acarretam em 
criminalidade: carência de políticas 
públicas, exclusão social, problemas 
carcerários, entre tantos outros. Mas 
aquele que afeta diretamente à saúde 
e à segurança dos bancários é o des-
caso dos bancos em investir mais em 
segurança.

Os números da violência – A 
2º Pesquisa Nacional de Ataques a 
Bancos, realizada pela Contraf-CUT 
conjuntamente com a Confedera-
ção Nacional dos Vigilantes (CNTV), 
baseada em notícias divulgadas pela 
imprensa, enumerou cerca de 1500 
ocorrências, apenas no ano passado, 
entre assaltos e arrombamentos de 
agências, postos e caixas eletrônicos. 
Em 2011, 49 pessoas foram assassina-
das em assaltos envolvendo bancos, 
também segundo informações da Con-
traf. 

Apesar dos lucros exorbitantes, 
os bancos não possuem a intenção 
de despender uma parte maior dessa 
quantia para evitar ataques como ess-
es citados acima. Os números que com-
provam o investimento em segurança 
bancária são pífios, principalmente se 
compararmos com as somas que rep-
resentam o lucro dessas instituições. 
Um estudo elaborado pelo Dieese no 
primeiro semestre do ano passado 
aponta para um dado pertinente: os 
cinco maiores bancos brasileiros in-
vestem apenas 5% de seus lucros em 
segurança nas agências.

Lei de Segurança Privada –É 
a Lei nº 7.102 que dispõe sobre a se-
gurança para estabelecimentos finan-
ceiros, como os bancos. A Lei possui 
normas para constituição e funcio-
namento das empresas particulares 
que exploram serviços de vigilância 
e de transporte de valores. Ela pre-
vê alguns itens indispensáveis para 
a segurança nos bancos: sistema de 
alarme em perfeito funcionamento e 
pelo menos dois vigilantes por uni-
dade.  A lei também obriga a instala-
ção de um item opcional, podendo ser 
a porta giratória, sistema de câmeras, 
escudo, instrumento de retardo de 
ação dos bandidos e cabine blindada. 
Cada município possui suas alter-

ações e complementações à Lei, tendo 
procedimentos próprios nesse quesito. 
A legislação das agências compete 
também aos caixas bancários, que 
precisam ficar em áreas que não se-
jam isoladas, dentro dos estabeleci-
mentos. Sua segurança também deve 
constar no relatório do Plano de Segu-
rança entregue pelos bancos à Polícia 
Federal para a fiscalização dos estab-
elecimentos.

O Plano de Segurança dos 
Bancos é um documento que apre-
senta o sistema de segurança anual 
dos bancos e das instituições finan-
ceiras. Para o Plano, os dois aspectos 
obrigatórios no sistema de segurança 
dos bancos são: presença de vigilantes 
armados (no mínimo 30% do contin-
gente acordado no Plano) e alarme efi-
ciente. Além desses, o banco também 
precisa oferecer, opcionalmente, equi-
pamentos de filmagens, cabine blinda-
da e artefatos que retardem a ação de 
bandidos (como, por exemplo, portas 
giratórias) conforme a Lei nº 7.102. 
O Plano precisa estar sempre atual-
izado, oferecendo os dados referentes 
ao investimento e ao cumprimento da 
segurança nas instituições bancárias. 

Denúncia de irregularidades 
– Se o bancário ou o cliente perceber 
que algum dos aspectos de seguran-
ça obrigatórios nos bancos não está 
sendo cumprido, ele pode encaminhar 
uma denúncia à unidade da Polícia 
Federal mais próxima. Em Caxias do 
Sul, a PF possui uma Delegacia de 
Controle de Segurança Privada que 
pode ser contatada. Além do relato da 
irregularidade, os dados da institu-
ição precisam ser apresentados para 
a verificação da Polícia: razão social, 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ –, endereço completo do local 
onde está sendo prestada a atividade 
irregular.

A questão das portas gi-
ratórias – Apesar de incomodarem 
uma porção de clientes, as portas gi-
ratórias não podem ser dispensadas 
das agências. Isso porque as mesmas 
é que possibilitam, de certa forma, a 
segurança daqueles que trabalham no 
local e dos próprios clientes. Não ex-
iste uma lei geral que obrigue os ban-
cos a instituírem portas giratórias/de 
segurança. Dessa forma, fica a critério 
de cada município a implantação das 
mesmas. Em Caxias do Sul, a instala-
ção de porta eletrônica de segurança é 
obrigatória, por conta da Lei Comple-

mentar de número 14, de 1995, que 
complementa a Lei 3.165/1987. Além 
de obrigar que as agências e postos de 
serviço bancário estejam equipadas, a 
Lei também diz que o estabelecimento 
que descumpri-lá poderá sofrer ad-
vertência, multa e até cassação.

A Febraban divulgou um estudo 
em que é comprovado a eficácia das 
portas na redução de crimes nas agên-
cias: em 2000, quando o equipamento 
passou a ser instalado por conta do 
movimento sindical bancário, houve 
mais de 1900 assaltos. Em 2010, ocor-
reram cerca de 300, apresentando 
uma redução de até 80% no índice de 
assaltos. Iniciativas como a do banco 
Itaú, de suspender o uso das portas, 
acarretam em desgaste na segurança 
dos trabalhadores da instituição.

Combatendo a insegurança-  
Atuações para garantir a melhoria da 
qualidade do trabalho nas agências 
estão sendo encaminhadas pelo movi-
mento sindical. Em Campanha Nacio-
nal de 2009, os bancários conquista-
ram o direito às mesas temáticas sobre 
segurança bancária, para discussões 
entre a Contraf-CUT e a Fenaban. 
Após a aplicação das mesas temáti-
cas, o movimento sindical bancário 
obteve mais uma conquista: em 2010, 
garantiu que uma nova cláusula fosse 
implantada na Convenção Coletiva da 
categoria. Essa cláusula garante que o 
atendimento médico e psicológico seja 
prestado aos bancários após situações 
de assalto e ataques em agências e 
postos de atendimento (veja o box no 
canto abaixo). Outra obrigatoriedade 
instituída aos bancos foi a de infor-
mar, semestralmente, as estatísticas 

de assaltos e ataques na Comissão Bi-
partite de Segurança Bancária. Outra 
grande conquista do movimento foi a 
proibição de transporte de numerário 
por bancários, instituindo que, para 
tal fim, sejam contratados vigilantes 
e carro-forte especializados. Além das 
atuais conquistas, entidades nacio-
nais bancárias buscam fortalecer a 
segurança incentivando a ampliação 
de leis municipais que melhorem as 
condições de trabalho/segurança, tais 
como a da própria porta giratória – que 
não é obrigatória em todas as cidades 
brasileiras. Também é necessário 
permanecer em diálogo com as en-
tidades nacionais dos vigilantes, com 
as mesas de debate sobre segurança e 
saúde, fortalecer grupos de trabalho, 
além de buscar a construção de alter-
nativas no âmbito das secretarias de 
segurança pública dos estados. 

Reunião da CCASP – A 
Comissão Consultiva para Assuntos 
de Segurança Privada (CCSAO)é um 
órgão do Ministério da Justiça, coor-
denado pela Polícia Federal. Nessa 
Comissão, são julgados os proces-
sos movidos pela PF contra bancos, 
empresas de segurança e vigilância. 
Posteriormente, os processos são ab-
ertos pela fiscalização das delegacias 
estaduais da Polícia Federal(Delesp). 
Está marcado para o dia 18 de julho 
deste ano a 94º reunião da Comissão 
com a Contraf-CUT (representante 
dos bancários) em Brasília.

Essa será a segunda reunião em 
2012. A Contraf orienta que os sindi-
catos oficializem as denúncias para 
impedir ataques e insegurança nas 
agências.

1) No caso de assalto a qualquer agência ou posto de atendimen-
to bancário, todos os empregados presentes terão direito a atendimento 
médico ou psicológico logo após o ocorrido, sendo feita comunicação à 
CIPA.
2) Na mesma situação citada acima, também é obrigatório que o 
banco registre o Boletim de Ocorrência Policial (BO).
3) O banco avaliará o pedido de realocação para outra agência ou 
posto de atendimento bancário, apresentado pelo empregado que for víti-
ma de sequestro consumado.
4) Os dados estatísticos nacionais sobre ocorrências de assaltos e 
ataques, cujos roubos tenham sido consumados ou não, serão discutidos, 
semestralmente, até a primeira quinzena de fevereiro e até a primeira 
quinzena de agosto, na Comissão Bipartite de Segurança Bancária (as-
segurada pela cláusula 45º do mesmo Acordo).
5) Outra cláusula que assegura o bancário em caso de assalto é a 
29º: ela estabelece que, em caso de assaltos ou ataques, consumados ou 
não, a qualquer departamento, empregados ou veículos que transportem 
numerário ou documentos, é obrigatório ao banco pagar indenização ao 
empregado ou aos dependentes legais, em caso de morte ou incapacidade 
permanente. A indenização pode ser substituída por seguro, a critério do 
banco.
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Congressos importantes para os trabalhadores dos bancos públicos acon-
teceram no mesmo final de semana: entre os dias 15, 16 e 17 de junho, real-
izaram-se o 28º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Fed-
eral (Conecef) e o 23º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, 
ambos sediados na cidade de Guarulhos (SP).

Ambos os congressos foram organizados pelo Comando Nacional dos 
Bancários. Os debates aconteceram através de grupos de trabalho (GTs), pro-
porcionando maior e melhor participação dos delegados presentes nos congres-
sos.

Confira abaixo as resoluções aprovadas pela categoria em cada congresso:

Tudo pronto para a realização de 
mais uma Conferência Estadual da 
Federação dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras em Instituições Finan-
ceiras do Rio Grande do Sul (Fetrafi-
RS). Desta vez, a 14º edição do evento 
debaterá, através do lançamento 
da revista “A Era da Democracia”, a 
história dos 10 congressos que consti-
tuíram uma Federação verdadeira-
mente democrática e comprometida 
com a luta. 

Data, hora e local também já es-
tão definidos: a Conferência será real-
izada nos dias 7 e 8 de julho, sábado 
e domingo, em Porto Alegre, no Hotel 
Embaixador (localizado no centro da 
capital gaúcha).

A Conferência constitui no maior 
fórum deliberativo da Campanha Sa-
larial em âmbito estadual, com par-
ticipação aberta de toda a categoria 
bancária. 

Breve Histórico - A partir do 

Próxima edição da Conferência 
Estadual da Fetrafi acontece em julho

Lançamento da revista “A Era da Democracia” relembrará a 
construção de uma Federação  democrática e comprometida 
com a luta da categoria. Debates sobre a Campanha Salarial 

deste ano também balizarão as discussões.

congresso de 1992, as diretorias da 
Federação deixaram de ser eleitas pe-
los presidentes dos sindicatos filiados 
e passaram ser escolhidas através dos 
votos dos delegados e delegadas em 
cada congresso eleitoral. A revista “A 
Era da Democracia”, que trará essa e 
outras tantas histórias, também abor-
da a conquista da Convenção Coletiva 
de Trabalho, na versão nacional e a 
específica do RS. Devido às comemo-
rações, o Colegiado Executivo denomi-
nou esta versão da 14ª Conferência de 
“A Era da Democracia”.

Atividades da Conferência – 
Após o lançamento da revista “A Era 
da Democracia”, marcado para a man-
hã do dia 7 (sábado), acontecerão dois 
painéis – ainda no período da man-
hã. O primeiro, sobre a Conjuntura 
Econômica Nacional, terá a participa-
ção do coordenador de Relações Sindic-
ais do Dieese José Silvestre Prado de 
Oliveira. O segundo, desta vez abor-

Congressos aprovam resoluções específicas 
dos trabalhadores da Caixa e do Banco do Brasil

dando a questão dos bancos públicos, 
com ênfase na análise do sistema fi-
nanceiro nacional (spreads e taxas de 
juros), trará o sindicalista e professor 
universitário Oscar Graeff Siqueira.  
O período da tarde está reservado 
para os trabalhos em grupo, que dis-
cutirão o tema geral da Conferência 
e levarão propostas para apreciação 

e votação na plenária final do evento, 
marcada para o domingo, 8. E, além de 
debater as prioridades da categoria dos 
bancários gaúchos para a Campanha 
Salarial deste ano, os participantes 
da Conferência também escolherão os 
representantes para a etapa nacional 
do evento, marcada para acontecer en-
tre 20 a 22 de julho, em Curitiba (PR). 

Inscrições - As inscrições para a participação do evento aconte-
cem até o dia 3 de julho e devem ser feitas na sede do sindicato, Rua 
Borges de Medeiros 676, Caxias do Sul (RS), ou pelo telefone (54)  
3223 21 66. 

Através do contato, o próprio sindicato fará a inscrição do in-
teressado com a Federação, desde que solicitada até o dia 3 de julho 
(terça-feira). 
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O que foi aprovado no Congresso do BB:

• Cumprimento da jornada de trabalho de 6 horas
• Manutenção da luta pela melhoria do Plano de Carreira
• Comissionamento via seleção interna de provas e títulos, aberta aos 

funcionários
• Isonomia para funcionários pós-98. 
• Fim do projeto PSO com retorno dos caixas às suas dependências
• Incorporação do ATN ao salário em face da extinção das unidades de 

compensação
• Equiparação dos Atendentes A e B nas CABBs.
• Credenciamento de maior número de prestadores
• Implantar novo modelo de Plano Odontológico administrado pela Cassi
• Fim do assédio moral e sexual, com punição dos assediadores
• Mudanças nos Comitês de Ética (a fim de funcionarem com acompan-

hamento de representantes sindicais)
• Um delegado sindical por local de trabalho
• Cláusula específica sobre eleição dos delegados sindicais nas PSO
• Ratificação do sistema de Comissões de Empregados (COEs), para 

negociar com os bancos conjuntamente com a Contraf-CUT. 
• Fim das terceirizações e dos correspondentes bancários
• Mais contratações
• Luta pela transformação do BB em  banco público de verdade
• Fim da segregação da população de baixa renda nas agências
• Convocação da Conferência Nacional sobre o Sistema Financeiro

O que foi aprovado no Congresso da Caixa

• Luta por novas contratações para que a Caixa atinja o quanto an-
tes o número mínimo de 100 mil empregados.

• Jornada de 6 horas para todas as funções (sem redução salarial)
• Extinção do registro de horas negativas no Sistema de Ponto Ele-

trônico (Sipon)
• Isonomia de direitos, com realização de um Encontro Nacional ab-

erto, previsto para setembro, em São Paulo, visando a conquista da licença-
prêmio e do anuênio para todos os trabalhadores

• Combate ao assédio moral, às metas abusivas e à pressão por 
produtividade

• Retomado do modelo de agência segura, com instalação de portas 
giratórias com detector de metais, divisórias entre os caixas e proibição de 
transporte de valores por bancários e o fim do atendimento no espaço dos 
caixas eletrônicos

• Ampliação dos servidos do Saúde Caixa, melhoramento da rede 
credenciada, criação de um programa de fornecimento de medicamentos 
com preços diferenciados e otimização da gestão do plano

• Incorporação do REB pelo Novo Plano da Funcef
• Fim das discriminações aos participantes do REG/Replan não-

saldado
• Reconhecimento d o CTVA como verba salarial para fins de aporte 

à Funcef


