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Feliz Natal!
Natal é a época em que estamos mais

propícios a perdoar, rever atitudes e a
planejar as ações do ano vindouro. Então,
nada melhor do que fazer uma
retrospectiva de tudo o que ocorreu
durante o ano que passou. Nesta edição
natalina do Conta Corrente, você irá
encontrar nas páginas centrais os
principais acontecimentos que
envolveram a categoria.

O destaque da retrospectiva é a força
da Campanha Salarial, que sempre
mobiliza os bancários. Mas você também
irá rever os grandes eventos que marcaram
o ano do Sindicato, como a eleição da
diretoria, o Jantar Baile e a Mostra de
Talentos.

Por falar em Mostra, na página 7 você
confere uma séria de fotos e opiniões de
bancários sobre o evento. Já na contracapa,
descubra o que foi feito com as doações
recebidas na forma de ingresso para a
Mostra.

Nesta edição do Conta Corrente
você ainda confere notícias sobre o Itaú,
Caixa, juros, (in) segurança nas agências
e empregos. Até o final de outubro,
apesar do imenso lucro em 2014, os
bancos já haviam fechado quase 3,4 mil
postos de trabalho no país. E o Rio
Grande do Sul é o segundo Estado do
país com o maior número de demissões.
Confira na página 6.

Em 2015, o Sindicato dos Bancários
de Santa Maria e Região irá completar 80
anos de história em 2 de outubro. Várias
ações já estão sendo planejadas para
ocorrer ao longo do ano, mas você também
pode sugerir algum evento. Compartilhe
suas ideias conosco, entre em contato pelo
e-mail contato@bancariossm.org.br ou
pelo fone (55) 3222-8088 e converse com
algum diretor do Sindicato. Aguardamos
o seu contato!

Feliz Natal e um excelente 2015!
Boa leitura!

Maiquel Rosauro, jornalista

Carta ao leitor Itaú

Em reunião realizada em 1º de
dezembro com a Contraf-
CUT, assessorada pela
Comissão de Organização

dos Empregados (COE) do Itaú, o
banco apresentou proposta com
alterações no plano de saúde dos
funcionários que, de forma geral,

Apesar do lucro, banco quer
aumentar custo do plano de

saúde aos bancários
aumentam os custos para os
trabalhadores. O Itaú foi representado
por Marcelo Orticelli, diretor de
relações do Trabalho, e Marco Aurélio
de Oliveira, superintendente de
Relações Sindicais.

Um dos principais pontos
negativos na proposta do banco é a
mudança da filosofia de cobertura do
plano. O novo modelo torna o plano
individualizado, diferente do padrão
familiar que foi aprovado pelos
funcionários em 2010.

Outro fator negativo é a criação
de dois modelos de plano. Isso, na
prática, segrega os funcionários que
hoje estão na ativa dos que forem
contratados a partir da vigência do
plano proposto. Além disso, o banco
não apresentou estudo atuarial do
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Novo modelo
torna o plano
individualizado,
diferente do
padrão familiar
que foi
aprovado pelos
funcionários
em 2010

plano, que garantiria transparência na
negociação.

Contraf-CUT cobra fim da
pressão para adesão ao PDV

O Itaú apresentou no final de
novembro um PDV (Plano de
Demissão Voluntária) para os
assessores operacionais das áreas
empresariais EMP II (varejo) III e IV.

Durante a reunião, os representantes do
banco garantiram que o prazo de adesão
vai até junho de 2015 e que estão elegíveis
1.400 empregados em todo o país, dos
quais 500 já teriam sido realocados.

Eles garantiram ainda que os
funcionários que gozam de qualquer
tipo de estabilidade não deverão ser
procurados pelos gestores para adesão
ao PDV. 

Marcel
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Jurídico

www.facebook.com/bancariosm

Fique por dentro. Acesse www.bancariossm.org.brFique por dentro. Acesse www.bancariossm.org.br

Siga o Sindicato dos Bancários nas redes sociais:

www.youtube.com/bancariossm www.twitter.com/bancariossm

Todavia, são raros
os empregadores
que cumprem a lei
e concedem o
período de descanso

Mulheres têm direito a intervalo
de 15 minutos antes de horas extras

Foto Divulgação

Gabriel
Fioravante

Muitas pessoas desconhecem, mas a
CLT, em seu artigo 384, garante a
todas as mulheres um intervalo de
15 minutos antes da realização de

horas extras. Neste contexto, também são raros os

empregadores que cumprem a lei e concedem o
período de descanso especial às mulheres.

Contudo, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, STF, no dia 27 de novembro,
deve mudar esta realidade. No julgamento do
Recurso Extraordinário 658312, o STF firmou a
tese de que o artigo 384 da CLT foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988. O julgamento
do recurso teve repercussão geral reconhecida, de
forma que a decisão se aplica a todos os demais
casos sobre a matéria atualmente sobrestados ou
em tramitação na Justiça do Trabalho.

A Assessoria Jurídica dos Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região, diante da
decisão, está analisando a viabilidade de ingressar
com ações coletivas, para que a concessão do
intervalo de 15 minutos seja observada pelas
instituições financeiras, sempre que estas exigirem
a realização de horas extras pelas trabalhadoras. 

Banco abre inscrições para bolsas de estudo
conquistadas no aditivo

O Santander abriu em 4 de dezembro as
inscrições para a concessão de 2 mil bolsas de
primeira graduação, conforme foi conquistado no
acordo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), com validade de dois anos. O prazo vai
até o dia 16 de janeiro de 2015 e os inscritos
receberão retorno da área de recursos humanos do
banco até o dia 6 de fevereiro, informando se a
bolsa foi aprovada.

A bolsa garante um auxílio de até 50% do
valor da mensalidade, limitado a R$ 480,50 por
mês. Podem fazer inscrição os funcionários com
no mínimo quatro meses de banco e que já

estejam cursando ou irão cursar a primeira
graduação.

A garantia de bolsas de estudo, reajustadas pelo
índice de 8% obtido na Campanha 2013, é uma
importante conquista do aditivo, fruto das
negociações do Comando dos Bancários com o
banco. As bolsas de 2016 serão reajustadas em
8,5%, que foi o índice conquistado na Campanha
2014.

O aditivo garante o pagamento de 12 parcelas,
podendo, a critério do aluno, optar por 11
mensalidades mais a matrícula ou então 12
mensalidades.

Os cursos abrangidos são: Administração de
Empresas, Marketing, Ciências Contábeis,
Tecnologia da Informação, Economia, Direito,
Comércio Exterior e Matemática. Além dos cursos
específicos de Gestão de Sistema da Informação,
Gestão de Tecnologia da Informação e Propaganda
e Marketing, sendo estes últimos três citados,
caracteristicamente, com formação em nível de
Tecnólogo.

As inscrições podem ser feitas através da Intranet
> As Pessoas > Portal RH > Benefícios >
Reembolso > Solicitar Reembolso > Bolsa
Graduação > Solicitar Bolsa.  

Santander
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2014. Um ano de
grande mobilização

Retrospectiva

Ano dos bancários
foi marcado por
eleição, eventos
festivos e
Campanha
Salarial

Santa Maria, em ação movida pelo
Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região, o Banrisul foi
condenado a devolver aos seus
funcionários o desconto realizado no
salário no mês de novembro de 2013
- relativo à greve realizada em 30 de
outubro.

Fevereiro
Pagamento de

ações coletivas

Bancários da Caixa de Jaguari e do
Itaú Unibanco (foto) receberam
pagamentos de ações coletivas
ajuizadas pelo Sindicato.

Bancários elegem
comissão eleitoral

A comissão eleitoral que
organizaria a eleição na entidade foi
definida em 20 de fevereiro, na
AABB. Foi composto pelos bancários
Rejo Vaz Friedrich, Ruben Machado,
Ronaldo Rech Figueiredo e Simão
Medina de Lima, da Caixa
Econômica Federal; José Milton
Quintana dos Santos e Marco José
Seckler, do Itaú; e Enilda Luiza K.
Teixeira, do Santander.

Novo Plano da
Fundação Banrisul
O Sindicato disponibilizou

advogado para esclarecimentos
jurídicos e um contador para análise
do Novo Plano da Fundação
Banrisul. Foram formadas turmas
para encontros com o advogado. O
primeiro encontro ocorreu em 27 de
fevereiro.

Março
Ciclo Óperas-Rock

O Cineclube Otelo apresentou o
ciclo Óperas-Rock. Foram exibidos
os filmes Jesus Christ Superstar (13
de março), Tommy (20) e The Wall
(27). As sessões eram gratuitas e
abertas a toda comunidade.

Chapas realizam
inscrições

Duas chapas foram inscritas para
concorrer à direção do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região:
“Novo Rumo”, que representava a
situação, e “Bancári@s Juntos Somos
Fortes”, que representava a oposição.
As nominatas foram entregues em 18
de março.

Abril
Sexo no Cinema

Sindicato dos Bancários, Piazito
Arte e Cultura e Coletivo Voe
apresentaram o ciclo “Sexo no
Cinema” no Cineclube Otelo. Foram
exibidos os filmes Shortbus (3 de
abril), 9 Songs (10), Um Pistoleiro
Chamado Papaco (17) e The
Raspberry Reich (24).

Curso de Iniciação à
Arte de Escrever

O escritor gaúcho Alcy Cheuiche
ministrou o curso Iniciação à Arte de
Escrever, nos dias 5 e 6 de abril, na Sede
II do Sindicato. Onze apaixonados
pelo tema participaram das aulas,
conheceram diversas técnicas de escrita
e também redigiram seus próprios
contos. O curso foi realizado através da
parceria entre Sindicato e APCEF/RS.

Direção do Sindicato
é reeleita

A direção do Sindicato foi reeleita
para um novo mandato na entidade.
A eleição foi realizada nos dias 23 e
24 de abril. No total, 1.099 bancários
ativos e aposentados de 24 municípios
da região Central do Estado
compareceram às urnas. Na eleição
do Colegiado Executivo, a chapa
“Novo Rumo” recebeu 782 votos,
contra 259 votos de “Bancári@s
Juntos Somos Fortes”. Ou seja, a
situação recebeu 75,12% dos votos
contra 24,88% da oposição. Os votos
nulos foram 27 e brancos 31.

Oano chega ao seu final,
mas os bancários
guardarão muitas
recordações de 2014.

Grandes eventos ocorreram no
âmbito sindical, como a eleição da
nova diretoria, o grandioso Jantar
Baile no ATC e a Mostra de Talentos.
O ano ainda foi marcado pelo curso
de Iniciação à Arte de Escrever,
Cineclube Otelo e, claro, pela
Campanha Salarial. Relembre nesta
retrospectiva os principais
acontecimentos de 2014 na base do
Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região.

Janeiro
Sindicato lança

2ª edição do Sindilegal

O Sindilegal, publicação do
Departamento Jurídico do Sindicato
dos Bancários foi lançado em janeiro.
A publicação com 16 páginas pode ser
acessada no site www.bancariossm.
org.br/informativos.

Banrisul devolve
desconto de greve

Por meio de decisão proferida pela
Drª Elizabeth Bacin Hermes, juíza
substituta da 1ª Vara do Trabalho de

Foto Sindicato dos Bancários

Foto Maiquel Rosauro

Foto Maiquel Rosauro

Foto Maiquel Rosauro
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Na eleição do Conselho Fiscal,
“Novo Rumo” conquistou 731 votos
e “Bancári@s Juntos Somos Fortes”,
obteve 259 votos. No total, 73,84%
dos votos foram para a situação e
26,16% para a oposição. Foram
computados 23 votos nulos e 86
brancos.

Maio
Ciclo Noir no Otelo

O Ciclo Noir foi o destaque de
maio no Cineclube Otelo. Foram
apresentados os filmes Suspeita (8 de
maio), Fúria (15), A Carta (22) e O
Falcão Maltês (29).

Conferência Estadual

O combate às metas abusivas foi
um dos principais assuntos discutidos
na 16ª Conferência Estadual dos
Trabalhadores em Instituições
Financeiras, realizada nos dias 30 de
maio e 1º de junho, em Porto Alegre.
Na ocasião, os bancários definiram
estratégias para negociar o tema com
os banqueiros.

Junho
Novo curso com
Alcy Cheuiche

Nos dias 7 e 8 de junho foi
realizada a 2ª edição do curso
Iniciação à Arte de Escrever, com o
escritor gaúcho Alcy Cheuiche. A
iniciativa foi muito elogiada pelos
alunos. Sindicato e APCEF/RS mais
uma vez promoveram o evento.

Agência do Santander
é paralisada

Funcionários da agência Centro
do Santander, em Santa Maria, com
auxílio do Sindicato dos Bancários,
paralisaram as atividades em 27 de
junho. A ação fez parte da Campanha
Internacional contra Demissões no
Santander Brasil. Na semana anterior,
o banco fechou uma agência no
Centro da cidade, o que causou um
clima de apreensão nos funcionários
do banco.

Julho
Diretoria assume

novo mandato

A diretoria do Sindicato, reeleita
nas eleições de abril, tomou posse em
4 de julho, na AABB. O novo
mandato, da gestão Novo Rumo,
segue até 2017.

3ª edição de curso
com Alcy Cheuiche
A 3ª edição do curso de Iniciação

à Arte de Escrever, com Alcy
Cheuiche, ocorreu nos dias 5 e 6 de
julho, na Sede II. Sindicato e APCEF/
RS promoveram o curso.

Pauta de
reivindicações é

aprovada

Em assembleia realizada em 29 de
julho, na Sede II do Sindicato, os

bancários aprovaram as pautas de
reivindicações da Campanha Salarial
2014, que foram encaminhadas para
a Fenaban, para o Banco do Brasil,
Caixa, Banrisul e para o Sindicato das
Financeiras.

Agosto
Negociação começa

emperrada
Começaram mal as negociações da

Campanha Nacional 2014. Já na
primeira rodada, realizada em 19 de
agosto, em São Paulo, os bancos
frustraram o debate sobre saúde e
condições de trabalho, princi-
palmente sobre os temas referentes às
metas abusivas e ao assédio moral,
dois dos principais problemas
enfrentados pela categoria.

Jantar Baile

O Jantar Baile do Dia do
Bancário, realizado em 30 de agosto,
no Avenida Tênis Clube (ATC), em
Santa Maria, foi um grande sucesso.
Mais de 400 pessoas lotaram o salão
nobre do clube. O evento foi
promovido pelo Sindicato.

Setembro
Bancários insatisfeitos

A assembleia geral extraordinária
realizada em 19 de setembro, na
AABB, em Santa Maria, deu voz aos
bancários da base do Sindicato santa-
mariense. Durante o debate, a
categoria demonstrou insatisfação
com a postura da Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban) e também com
o calendário da Campanha Salarial.

Greve é aprovada

Reunidos em assembleia em 25 de
setembro, os bancários de Santa
Maria e região rejeitaram as propostas
da Fenaban e aprovaram por
unanimidade a greve nacional da
categoria.

Greve paralisa
36 agências

Foi grande a mobilização dos
bancários no primeiro dia de greve
nacional da categoria, em 30 de
setembro. Na região Central do Rio
Grande do Sul, 36 agências públicas
foram paralisadas total ou
parcialmente.

Outubro
Greve segue apenas

no Banrisul
Os bancários da Caixa, do Banco

do Brasil e dos bancos privados, de
Santa Maria e região, decidiram pelo
fim da greve da categoria em 6 de
outubro. A Federação elevou o
índice de reajuste de 7,35% para
8,5% (aumento real de 2,02%) nos
salários e demais verbas salariais, de
8% para 9% (2,49% acima da
inflação) nos pisos e 12,2% no vale-
refeição. A greve seguiu apenas no
Banrisul.

Banrisulenses
encerram greve

Os banrisulenses finalizaram a
greve em assembleia realizada em 27
de outubro. Os bancários aprovaram
a proposta apresentada em audiência
de mediação, no TRT, em 10 de
outubro. O retorno ao banco ocorreu
no dia 28.

Novembro
5ª Mostra de

Talentos Bancários
A 5ª Mostra de Talentos Bancários

ocorreu em 21 de novembro, na
AABB. Cerca de 350 pessoas
prestigiaram exposições de Ar-
tesanato, Artes Plásticas, Fotografia,
Literatura e Música. 

Foto Alexandre Soares

Foto Maiquel Rosauro

Foto Deise Fachin

Foto Maiquel Rosauro

Foto Deise Fachin

Foto Maiquel Rosauro

Foto Maiquel Rosauro
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Emprego

Osistema financeiro
nacional fechou 3.392
postos de trabalho nos
primeiros dez meses de

2014, atuando na contramão da
economia brasileira, que gerou
912.287 novos empregos formais no
mesmo período. O desemprego no
setor seria ainda mais acentuado não
fosse a atuação da Caixa Econômica
Federal, a única grande instituição
financeira a criar vagas (2.125).

Os dados são da Pesquisa de
Emprego Bancário (PEB) divulgada
em 19 de novembro, pela Contraf-
CUT, que faz o estudo em parceria
com o Dieese, com base nos números
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

No total ,  18 Estados
apresentaram saldos negativos de
emprego entre janeiro e outubro de
2014. As maiores  reduções
ocorreram em São Paulo, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, com 1.068, 775,
646 e 529 cortes, respectivamente.
O Estado com maior sa ldo
positivo foi o Pará, com geração
de 271 novas vagas.

Rotatividade achata
salários dos bancários
De acordo com o levantamento

Contraf-CUT/Dieese, além do corte

Bancos fecharam 3,4 mil
empregos até outubro

3.801,97 nos primeiros dez meses do
ano, a remuneração das mulheres
ficou em R$ 2.896,65, valor que
representa 76,2% da remuneração de
contratação dos homens.

Já a média dos salários dos
homens no desligamento foi de R$
6.037,88 no período, enquanto a
remuneração das mulheres foi de R$
4.464,69. Isso significa que o salário
médio das mulheres no desligamento
equivale a 73,9% da remuneração dos
homens.

Maior concentração de
renda nos bancos

Enquanto no Brasil, os 10% mais
ricos no país, segundo estudo do
Dieese com base no Censo de 2010,
têm renda média mensal 39 vezes
maior que a dos 10% mais pobres,
no sistema financeiro a concentração
de renda é ainda maior.

No Itaú, cada membro do
Conselho de Administração
recebeu, em média, R$ 15,5
milhões em 2013, o que representa
318,5 vezes o que ganhou o
bancário do piso salarial. No
Santander, cada diretor embolsou,
em média, R$ 7,7 milhões no
mesmo período, o que significa
158,2 vezes o salário do caixa. E no
Bradesco, que pagou, em média, R$
13 milhões no ano para cada
diretor, a diferença para o salário do
caixa foi de 270 vezes.

Desta forma, para ganhar a
remuneração mensal de um desses
executivos, o caixa do Itaú tem que
trabalhar 26,5 anos, o caixa do
Santander 13 anos e o do Bradesco
22,5 anos. 

Fique por dentro

> Caixa
Nota de repúdio

A Comissão Executiva dos
Empregados (CEE/Caixa -
Contraf/CUT) entregou, em 28 de
novembro, em Brasília, nota de
repúdio à coordenação da mesa de
negociação permanente na qual
condena o tratamento que o banco
tem dado ao GT Saúde e ao
Conselho de Usuários do Saúde
Caixa. No texto, entre outros
pontos, a CEE/Caixa - Contraf/
CUT cobra agilidade e
transparência na divulgação dos
dados relativos ao superávit do
plano de saúde.

> Juros
Bancos sobem taxas

Mal a taxa básica de juros (Selic)
voltou a subir e os bancos já
aproveitaram para cobrar mais
caro dos clientes. Em outubro, as
taxas médias praticadas nas
principais linhas de crédito
dispararam. Em média, o brasileiro
remunerou as instituições
financeiras em 44% ao ano para
tomar empréstimos, o maior valor
da série histórica pesquisada pelo
Banco Central, iniciada em março
de 2011, informou em 26 de
novembro a autoridade monetária.

> Agências
Aumenta a quantidade

de ataques
O Rio Grande do Sul registra a
maior quantidade de ataques a
bancos dos últimos seis anos. De
acordo com levantamento da Rádio
Gaúcha, realizado desde 2009, já
são 172 ocorrências em 2014. Em
todo ano passado, o Estado havia
contabilizado 171 ataques, sendo
considerado o mais violento até
então. Os bandidos difundiram o
uso de maçaricos para abrir caixas
eletrônicos. Já são 70 ataques
dessa forma, o que corresponde a
40% dos casos. No ano passado
foram 46 ocorrências.

> Segurança
PF multa 16 bancos

A Polícia Federal (PF) multou em
19 de novembro 16 bancos em R$
7,406 milhões por falhas na
segurança de agências e postos de
atendimento bancário, durante a
103ª reunião da Comissão
Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada (CCASP), em
Brasília. O Itaú foi banco mais
punido, com multas de R$ 2,388
milhões, seguido do Bradesco com
R$ 1,855 milhão, do Banco do
Brasil com R$ 1,330 milhão, do
Santander com R$ 964 mil e da
Caixa Econômica Federal com R$
419 mil.

Rio Grande do
Sul foi o segundo
Estado com
mais demissões
no Brasil

Fotos Reprodução

de vagas, a rotatividade continuou
alta de janeiro a outubro de 2014. Os
bancos brasileiros contrataram
28.385 funcionários e desligaram
31.777.

A pesquisa mostra também que o
salário médio dos admitidos pelos
bancos nos primeiros oito meses do
ano foi de R$ 3.356,47 contra o
salário médio de R$ 5.279,83 dos
desligados. Assim, os trabalhadores
que entraram nos bancos receberam
valor médio equivalente a 63,6% da
remuneração dos que saíram.

Desigualdade entre
homens e mulheres

A pesquisa mostra também que as
mulheres, ainda que representem
metade da categoria e sejam mais
escolarizadas, permanecem sendo
discriminadas pelos bancos na sua
remuneração, ganhando menos do
que os homens quando são
contratadas. Essa desigualdade segue
ao longo da carreira, pois a
remuneração das mulheres é bem
inferior à dos homens no momento
em que são desligadas dos seus postos
de trabalho.

Enquanto a média dos salários dos
homens na admissão foi de R$
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Cultura

A5ª Mostra de Talentos
Bancários foi realizada em
21 de novembro, na
 AABB, em Santa Maria.

Cerca de 350 pessoas prestigiaram o
evento que contou com exposições
de Artesanato, Artes Plásticas,
Fotografia, Literatura e Música.

A Mostra foi promovida pelo
Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região, gestão Novo Rumo,
e teve o apoio da Associação do
Pessoal da Caixa Econômica Federal
do Rio Grande do Sul (APCEF/RS).

Confira nestas duas páginas
imagens do evento e também a
opinião de alguns bancários que
prestigiaram a Mostra. 

“A Mostra foi maravilhosa. O fato
de não ser competitiva dá mais
oportunidade para todos mostrarem o
seu trabalho”.

Iberto Trentrin
Funcionário da agência Centro,

da Caixa

“Nesta edição, finalmente
conseguimos fazer com que o palco livre
se sobressaísse à Mostra. O fato deste
ano ter ocorrido uma redução de apenas
uma música por apresentação tornou o
evento mais dinâmico”.

Rochester Soares de Lins
Funcionário da Giret, da Caixa

“Tivemos um evento bonito e bem
organizado. A Mostra é um festival
onde as pessoas fazem novas amizades.
A integração se destaca no evento”.

Clóvis Guedes
Funcionário da agência Dores,

do Banrisul

“Este é o primeiro ano que participo
e achei muito legal. Gostei de tudo, é
um evento bem interessante”.

Juliana Potter
Funcionária da Agência

Medianeira, do Banrisul

“Nota 10 à Mostra deste ano. É um
trabalho muito bonito e que revela os
talentos que temos nas agências”.

Enilda Luiza Krachefski Teixeira
Aposentada do Santander

“Adorei a Mostra Fotográfica.
Espero que no próximo ano mais
bancários participem”.

Elizete Dela Giustina
Aposentada da Caixa

“Gostei muito dos shows e das
exposições. Espero estar presente nas
próximas edições”.

João Paulo Leal Winkelmann
Funcionário da agência de Júlio

de Castilhos, do Banco do Brasil

Grande público prestigia a
5ª Mostra de Talentos Bancários

Evento foi realizado
na AABB e contou
com exposições de
Artesanato, Artes
Plásticas, Fotografia,
Literatura e Música

Todas as agências do Banrisul
foram atingidas pela greve

em Santa Maria

Fotos Deise Fachin

“Esta foi a primeira vez que me
apresentei na Mostra. Gostei muito do
evento e, com certeza, esta não será
minha última participação”.

José Marcelo Cechin
Funcionário da agência Presidente

Vargas, do Banco do Brasil
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A Ciranda dos Livros, projeto
do Sindicato dos Bancários
de Santa Maria e Região que
  visa incentivar a leitura,

possui novos títulos à disposição dos
interessados. As obras foram doadas
como ingresso na 5ª Mostra de
Talentos Bancários, em 21 de
novembro, que também recebeu
alimentos não-perecíveis.

Entre os títulos doados, há vários
sucessos da literatura internacional e
nacional. Destaque para “Viagem ao
Centro da Terra” e “A Volta ao
Mundo em 80 dias”, ambos de Júlio

Além de dezenas de livros,
a 5ª Mostra de Talentos
Bancários arrecadou 300 quilos
de alimentos não-perecíveis.
Os diretores do Sindicato,
Alexandre Soares dos Santos e
Roberto Schünke, entregaram
as doações ao Abrigo
Assistencial Leon Denis, em
25 de novembro.

- Cerca de 350 pessoas
prestigiaram a Mostra e
realizaram doações - relata
Santos.

O lar tem sede em Camobi e
abriga pessoas com câncer, que

O Sindicato dos Bancários
realizou outra importante doação na
semana passada. Em 19 de novembro,
foram entregues à Turma do IQUE
duas CPUs e uma impressora. A
entidade, localizada na UFSM, é
referência no esforço incansável de
combate ao câncer infantil.

“Gestos assim possibilitam a esta
instituição a continuidade de um
trabalho que busca com muita
dedicação devolver a tantas crianças a

A partir do dia 2 de janeiro, o Sindicato dos Bancários de Santa Maria e
Região passará a ter horário diferenciado de atendimento. A entidade irá abrir
de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h.

O Sindicato dos Bancários fica na Rua Dr. Bozano, 1147, sala 301.
Informações pelo fone (55) 3222-8088. 

Turma do IQUE
recebe computadores

do Sindicato
esperança de viver”, afirma nota de
agradecimento enviada pelo IQUE à
entidade sindical.

De acordo com o diretor do
Sindicato, Alexandre Santos, o
objetivo da doação foi dar um destino
adequado aos equipamentos.

- Os computadores doados eram
usados e tornaram-se obsoletos para o
dia a dia do Sindicato, porém possuem
grande utilidade para a Turma do
IQUE - argumenta Santos. 

Novo horário de
expediente no Sindicato
a partir de 2 de janeiro

Mostra de Talentos
Bancários arrecada 300

quilos de alimentos

Novo convênio
F5 Coaching & Educação Corporativa
Oferece 10% de desconto na realização do curso de formação e
25% de desconto na contratação de serviço de atendimento
individual. Informações pelos telefones (55) 9637-7230 e (55) 9137-
7230, ou pelo e-mail fabiodeoliveira87@hotmail.com.

Foto Alexandre Santos / Divulgação

Doações foram entregues ao
Abrigo Assistencial Leon Denis

estão em tratamento,  e  seus
acompanhantes. 

Cultura

Ciranda dos Livros conta com
novos títulos doados por bancários

Obras foram
doadas por
bancários que
prestigiaram a
5ª Mostra de
Talentos

Foto Maiquel Rosauro

Títulos disponibilizados na Ciranda dos Livros

Verne; “Crepúsculo”, de Stephenie
Meyer; “As Valkírias”, de Paulo
Coelho; e “Solo de Clarineta”, de
Érico Veríssimo.

Há também obras de grandes
pensadores, como “Discurso do
Método”, do filósofo francês René
Descartes; “O Jogador”, do
romancista russo Fiódor Dostoiévski;
e “O Manifesto Comunista”, dos
intelectuais alemães Karl Marx e
Friedrich Engels.

Qualquer pessoa (seja bancário ou
não) pode ter acesso a estas obras e
levar para casa. E se o leitor desejar,
não precisa nem devolver os livros.
O único pedido dos diretores do
Sindicato é ler e depois passar o livro
adiante. Ou seja, dar liberdade para
que a obra seja lida por outra pessoa.

Os livros recebidos no Sindicato
recebem no verso da capa
informações sobre o projeto Ciranda
dos Livros, no qual é explicado o
propósito da inciativa. Também há

um pedido para que os leitores se
manifestem, através de e-mail
(contato@bancariossm.org.br) ou

pelo Facebook (www.facebook.com/
bancariossm), e digam como
encontraram o livro. 


