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Vergonha nacional

Mais um ciclo chega ao fim. O ano que
termina em poucos dias foi marcado pela
mobilização da categoria durante os 21

dias de greve da Campanha Salarial e também pelas
diversas atividades culturais que comemoraram os
80 Anos do Sindicato dos Bancários. Porém, em
nível estadual e nacional, 2015 foi um ano que
trouxe indignação não só para os bancários, mas
para todos os brasileiros.

No Estado, o governador José Ivo Sartori
(PMDB) intencionalmente atrasou o salário de
servidores a fim de criar o pior cenário possível para
conseguir, na Assembleia Legislativa, o aumento das
alíquotas do ICMS. Detalhe: o aumento de impostos
aprovado só vale por um período de três anos, ou
seja, até o fim do mandato de Sartori.

De acordo com a proposta do Palácio Piratini, o
projeto aumentou a alíquota básica do ICMS de
17% para 18%, além do aumento de 25% para
30% do imposto sobre gasolina, álcool,
telecomunicações e energia elétrica.

Curiosamente, o voto considerado decisivo para
o aumento do ICMS no Estado acabou sendo do
deputado Mário Jardel (PSD), ex-jogador de futebol,
hoje suspeito de desviar verbas da Assembleia
Legislativa, exigir parte dos salários de funcionários
fantasmas e até de envolvimento com traficantes.
Este é o tipo de político que hoje decide a história do
Rio Grande do Sul.

Mas se existe um político que representa o que
Brasil tem de pior hoje, ele se chama Eduardo Cunha
(PMDB-RJ). O presidente da Câmara dos
Deputados é acusado de corrupção passiva e lavagem
de dinheiro desviado da Petrobras. Em agosto,
Cunha se tornou o 1º presidente da Câmara no
cargo denunciado pelo Ministério Público (MPF).
Enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a
denúncia diz que ele recebeu propina de US$ 5
milhões, paga no Brasil e no exterior por meio de
consultorias não prestadas, notas fiscais frias e
transferência à Assembleia de Deus.

Cunha nega todas as acusações e faz de tudo
para não perder o mandato e encobrir seus crimes.
Em 2 de dezembro, acolheu o principal pedido de
impeachment protocolado na Câmara por partidos
da oposição contra a presidenta Dilma Rousseff (PT).
A deflagração do processo de impeachment ocorreu
no mesmo dia em que deputados do PT anunciaram
que votarão contra o peemedebista no Conselho de
Ética da Câmara, onde ele é investigado por suposta
participação no escândalo da Lava Jato. Ou seja, por
pura chantagem e vingança, Cunha afunda ainda
mais a crise política instalada no país.

A atuação de nossos políticos é vergonhosa. Ano
que vem tem eleição. Será que continuaremos
elegendo pessoas mal-intencionadas e que fazem de
tudo para se manter no poder e roubar o nosso
dinheiro?!

Editorial Banrisul

Os Banrisulenses deram mais
um exemplo de que lutar
por seus direitos e em defesa
do banco público vale a

pena, em 1º de dezembro, na
Assembleia Legislativa. Desde as
primeiras horas da manhã, a
participação nas atividades do dia foi
histórica. A pressão nas galerias do
Plenário 20 de Setembro lotadas de
bancários fez os deputados da base
governista recuarem.

No final da votação, os PLs 208 e
304, que criam as subsidiárias Banrisul
Cartões e Banrisul Seguros foram
aprovados. A vitória dos banrisulenses
nesta luta ocorreu com a aprovação das
emendas protetivas, que condicionam
a venda das duas novas subsidiárias a
realização de plebiscito. Além disso,
também foi garantido que os diretores
dessas empresas serão funcionários de
carreira do banco.

O Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região conseguiu através da
Câmara de Vereadores de Santa Maria a
moção de apoio para a aprovação das
emendas I, II e III dos PLs 208 e 304/
2015. Estiveram presentes na Assemblei
Legislativa, o delegado sindical
Valdemyr Rieta Junior e os dirigentes
sindicais Tadeu Menezes e Margarete
Thomasi.

Entenda o que
mudou no Banrisul

> Os dois Projetos de Lei foram
remetidos pelo governador José Ivo
Sartori à Assembleia e tramitavam em
regime de urgência, claro sinal de que
a ideia era vender as duas subsidiárias.

> A criação das subsidiárias fortalece o
Banrisul. Hoje o banco vende seguros
da Icatu. Com a Banrisul Seguros,
tem tudo para liderar o seu próprio
negócio no ramo, ampliando a
carteira.

> Uma das emendas protetivas
aprovadas, de autoria do deputado
Juliano Roso (PC do B), determina
que os futuros dirigentes das
subsidiárias terão de ser funcionários
do quadro efetivo.

> As outras emendas em cada um dos
PLs obriga a realização de plebiscito
se houver intenção de vender as duas
novas empresas subsidiárias.

Pressão dos trabalhadores garante
proteção a novas empresas

> Os deputados estaduais rejeitaram
uma emenda que daria mais segurança
e dificultaria ainda mais a venda do
patrimônio do banco. Para vender até
49% das ações ordinárias, o governo
estadual teria de enviar projeto de lei à
Assembleia.

Como foram as votações
em 1º de dezembro
PL 208: Banrisul Seguros:

Aprovado por 47 votos a 2
> Emenda 2: Cargos de diretoria da nova
empresa de seguros do Banrisul deve
ser ocupado por funcionário de carreira
do Banco. Aprovada por 48 votos a
zero.

> Emenda 4: Transferência e alienação
de ações só podem ser realizadas
mediante aprovação pela Assembleia
Legislativa. Rejeitada por 26 votos a
21.

> Emenda 5: Venda da Banrisul Seguros
só poderá ocorrer mediante plebiscito.
Aprovada por 48 votos a 1.

PL 304: Banrisul Cartões:
Aprovado por 47 votos a 2
> Emenda 1: Cargos de diretoria da nova
empresa de seguros do Banrisul deve
ser ocupado por funcionário de carreira
do Banco. Aprovada por 49 votos a
zero.

> Emenda 2: Transferência e alienação
de ações só podem ser realizadas
mediante aprovação pela Assembleia
Legislativa. Rejeitada por 24 votos a
23.

> Emenda 5: Venda da Banrisul Cartões
só poderá ocorrer mediante plebiscito.
Aprovada por 47 votos a 1.  

Movimento
Sindical realizou
uma grande
mobilização na
Assembleia
Legislativa

Valdemyr Rieta Junior (à esquerda), Tadeu Menezes e Margarete Thomasi
representaram o Sindicato de Santa Maria na Assembleia

Banrisulenses lotaram o Plenário 20 de Setembro,
na Assembleia Legislativa, em 1º de dezembro

Fotos Divulgação
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Nas edições do Conta
Corrente, a seção Jurídico
está apresentando a série
especial “Seus Direitos”, na

Especial: Seus Direitos
Jurídico

Maior parte dos
bancos ignora o
direito dos
trabalhadores ao
adicional de
transferência

Gabriel Fioravante
Assessor Jurídico do
Sindicato dos Bancários

qual se busca abordar os direitos
trabalhistas que são objeto de maiores
dúvidas dos trabalhadores.

No seu terceiro artigo, apresentado
nesta edição, será abordado o direito dos
trabalhadores ao pagamento do
adicional de transferência, tema que já
foi tratado em edições anteriores do
Conta Corrente.

Entenda o adicional
de transferência
Conforme o art. 469 da CLT, não é

permitido ao empregador modificar o
local de trabalho do empregado de
forma a provocar modificação de sua
residência. Com base no mesmo
dispositivo legal, a transferência do

empregado para localidade diversa do
seu domicílio torna devido adicional
salarial de 25% (vinte e cinco por
cento), trata-se do adicional de
transferência.

Segundo o  entendimento
predominante do Tribunal Superior
do Trabalho, TST, têm direito ao
recebimento do adic iona l  de
transferência os empregados que
sofrem transferência provisória de
seu local de trabalho e domicílio,
independentemente do desempenho
de cargo de confiança. Também
segundo as recentes decisões do
TST,  entendem-se  como
transferências provisórias aquelas
que são sucessivas ou não superiores

No f ina l  de  novembro,  o
Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região realizou a doação de
computadores para o Lar de Mirian
e Mãe Celita. Foram entregues

Banco lucra mais, mas se
nega a contratar e melhorar

condições de trabalho

equipamentos que não estão mais
em uso na entidade. Os donativos
foram entregues pelos diretores
Margarete  Thomasi  e  Roberto
Schünke. 

Foto divulgação

Segundo balanço divulgado em
novembro, a Caixa Econômica Federal
alcançou lucro líquido de R$ 6,5 bilhões
até setembro de 2015, aumento de
23,3% em relação ao mesmo período
de 2014. No terceiro trimestre, o
resultado foi de R$ 3 bilhões, evolução
de 60% sobre julho/setembro do ano
passado e de 57% em relação ao
segundo trimestre de 2015.

Os números apontam que houve
aumento nas contratações da carteira de
habitação, no crédito comercial, na área
de saneamento e infraestrutura e no
crédito rural, bem como na captação de
recursos (caderneta de poupança). A
carteira de crédito ampla, por exemplo,
avançou 15,5% em 12 meses e 2,8%
no trimestre. O saldo alcançou R$

a 03 (três) anos de duração.
De longa data, são comuns as

transferências dos locais de trabalho no
setor bancário. Situação muito
recorrente, por exemplo, é transferência
de bancários para o exercício de cargos
comissionados em cidades diversas do
seu domicílio, com o objetivo de
atender a demandas dos bancos,
principalmente, em municípios do
interior.

Entretanto, é notório que a maior
parte das instituições financeiras ignora
o direito dos trabalhadores ao adicional
de transferência. Não raro, portanto, os
bancários somente percebem o adicional
de transferência após mover
reclamatória trabalhista. 

Entrega dos equipamentos de informática no Lar de Mirian

Caixa

666,1 bilhões, representando 20,9% do
mercado.

Já o crédito habitacional continuou
a ser o principal destaque, com evolução
de 17,2% em relação ao acumulado
entre janeiro e setembro de 2014. O
saldo atual é de R$ 375,7 bilhões, o que
representa 67,5% de participação no
mercado.

A própria Caixa destaca, no balanço
do terceiro trimestre, que ‘tal
desempenho ocorreu com o empenho
de seus 97,7 mil empregados
concursados, além de 15 mil estagiários
e aprendizes’. Ela ignora, porém, que o
quantitativo de trabalhadores não atende
a demanda, que é crescente. Hoje, na
média, são quase 800 clientes por
empregado. Em 2003, eram 335. 

Sindicato realiza doação
de computadores

Em novembro, o salário mínimo para
sustentar uma família de quatro pessoas
deveria ser de R$ 3.399,22. Ou seja, 4,31
vezes mais do que o válido atualmente,
de R$ 788. Essa é a estimativa do
Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
divulgada em 9 de dezembro.

Segundo o Dieese, o salário mínimo
deve atender as necessidades básicas do
trabalhador e de sua família, como

estabelecido na Constituição: moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e
previdência social.

A diferença entre o salário mínimo
real e o necessário subiu de outubro para
novembro. No mês anterior, o ideal era
que ele fosse de R$ 3.210,28. Em
novembro do ano passado, quando o
mínimo era de R$ 724, o ideal é que
ele fosse de R$ 2.923,22. 

Salário mínimo em novembro
deveria ser de R$ 3.399,22
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A Mostra surpreendeu o público
tanto pela sua organização quanto pela
qualidade dos trabalhos expostos. Os
preparativos no dia do evento tiveram
início logo que o sol nasceu e se
estenderam durante a manhã e tarde. Já
a Mostra Musical, com as apresentações
inscritas e o Palco Livre, levaram o
evento até as primeiras horas da
madrugada de domingo, sempre com
muita alegria e descontração.

Talentos também
na gastronomia
Este ano, uma novidade encantou o

público. Durante a Mostra Musical foi
possível degustar cucas alemãs. Elas
foram produzidas por Jone Ivana
Amaral e Marta Moares, da Caixa;
Heitor Schwans de Paula, do Bradesco;
Juliana do Carmo e Luciane Brum, do
Banrisul; e Roberto Schünke, do Itaú.
Também participaram Maria Nelci
Machado dos Santos, do Projeto
Esperança/Cooesperança e Cristina
Dalmolin, que ministra as Oficinas de
Gastronomia dos 80 Anos do Sindicato.

A produção ocorreu no mesmo dia
da Mostra, na Cozinha do Centro de
Referência em Economia Solidária
Dom Ivo Lorscheiter, entre 7h15min e
17h. No almoço, os bancários dividiram
um delicioso arroz carreteiro.

Uma noite para nunca
Cultura

Sexta edição da
Mostra de Talentos
Bancários
surpreende
o público

A 6ª Mostra de Talentos
Bancários fez um grande
sucesso. Centenas de pessoas
participaram do evento

realizado em 21 de novembro, na
AABB, em Santa Maria.

A Mostra contou com exposição de
Artesanato, Artes Plásticas, Fotografia,
Gastronomia, Literatura e Música.
Foram apresentados dezenas de
trabalhos que destacaram os incríveis
artistas presentes na categoria.

O evento foi organizado pelo
Sindicato dos Bancários de Santa Maria
e Região, com o apoio da Associação
do Pessoal da Caixa Econômica Federal
do Rio Grande do Sul (APCEF/RS).

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

Foram produzidas cucas alemãs de
figo, pêssego, morango, queijo com
nata, coco e abacaxi.

Na Mostra também foram servidos
dois risotos, produzidos a partir de
receita de bancários: Risoto de Palmito
com Tomate Cereja, de Juliana do
Carmo, e Risoto de Frango, de
Margarete Tomasi, ambas do Banrisul.

Mais de 180 quilos de doações
O Sindicato dos Bancários entregou

em 24 de novembro mais de 180 quilos
de alimentos à Casa Maria. A instituição

Fotos Deise Fachin

oferece amparo assistencial a pessoas em
tratamento oncológico de Santa Maria
e de vários outros municípios do
Estado.

Os alimentos foram doados como
forma de ingresso para a Mostra. As
doações foram entregues na Casa Maria
pelos diretores do Sindicato: Margarete
Thomasi, Alexandre Santos e Roberto
Schünke.

“As pessoas que foram na Mostra
aproveitaram para se divertir e também
fazer uma boa ação, ajudando quem
precisa”, resume Margarete. 
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mais esquecer

Foto Divulgação

Foto Maiquel Rosauro

Fotos Deise Fachin
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2015, o ano em que não
80 anos do
Sindicato e
Campanha Salarial
marcaram os
últimos meses

Retrospectiva

Oano que termina vai deixar boas
recordações para a categoria. 2015 foi
marcado pelos eventos comemorativos
dos 80 anos do Sindicato, com diversas

atividades culturais, e também por uma Campanha
Salarial acirrada, no qual os bancos ofereceram de início
um vergonhoso índice de reajuste 5,5%, menor do
que a inflação.

Janeiro
Nova diretoria no Banrisul
O governador José Ivo Sartori anunciou no dia 14

os nomes que iriam ocupar a diretoria do Banrisul
durante sua gestão. O economista Luiz Gonzaga Veras
Mota, funcionário do banco desde 1979, foi escolhido
como presidente.

Fevereiro
Evasão fiscal no HSBC
O Consórcio Internacional de Jornalistas de

Investigação divulgou, no dia 8, documentos
confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico
HSBC, que revelaram supostos esquemas de evasão
fiscal. A investigação, batizada “Swissleaks”, revela
documentos fornecidos por Hervé Falciani, ex-
funcionário do HSBC em Genebra, ao jornal francês
Le Monde. A informação divulgada diz respeito a
contas no valor de mais de US$ 100 bilhões,
englobando 106 mil clientes de 203 países.

Abertura de capital da Caixa
A Contraf-CUT, federações, sindicatos, APCEF/

RS e Fenae promoveram manifestações em 27 de
fevereiro com o objetivo de ganhar o apoio da
sociedade brasileira e barrar qualquer tentativa de
abertura de capital da Caixa. Na região Central do
Estado, na base do Sindicato de Santa Maria, ocorreu
atividade conjunta entre Sindicato e APCEF/RS em
todas as unidades da Caixa.

Março
Operação Zelotes
A operação realizada no dia 26 por diversos órgãos

federais contra um esquema que causava o sumiço de
débitos tributários, uma forma de desfalcar os cofres
públicos, identificou várias grandes empresas e bancos

entre os suspeitos de pagar propina para se livrarem
de dívidas. Estariam envolvidas RBS, Ford,
Mitsubishi, BR Foods, Camargo Corrêa, Light,
Petrobras e os bancos Bradesco, Santander, Safra,
BankBoston e Pactual. O esquema desbaratado pela
Operação Zelotes subtraiu do Erário pelos menos R$
5,7 bilhões.

Abril
Caixa 100% pública
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a

presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam
Belchior, concederam entrevista coletiva, no dia 8, para
anunciar que a empresa continuaria 100% pública.

Maio
Assédio Moral e Sexual no Trabalho
Em comemoração aos seus 80

anos, o Sindicato dos Bancários
lançou a Cartilha Assédio Moral e
Sexual no Trabalho, que faz parte de
uma campanha de prevenção
promovida pela entidade. A
publicação foi entregue à categoria
junto com o jornal Conta Corrente.

Oficina de Trufas e Bombons
A Oficina de Gastronomia - Trufas e Bombons

foi um dos primeiros eventos realizados em
comemoração aos 80 anos do Sindicato. A atividade
ocorreu no dia 16, na cozinha do Centro de Referência
em Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter. Todos
os participantes receberam um avental personalizado
do evento e uma pasta contendo as receitas da oficina.
Ao final do curso, os bancários levaram para casa as
trufas e bombons produzidos.

Junho
Copa SEEB 80 Anos

A Caixa Econômica Federal conquistou o título
da Copa SEEB 80 Anos. A taça foi erguida após a
vitória por 1 x 0 sobre o Banco do Brasil, no Sest
Senat, na manhã do dia 27. O gol do título foi
marcado por Venceslau Silva, no segundo tempo.

Julho
Encontro Regional
O 1º Encontro Regional dos Banrisulenses foi

realizado no dia 11, na AABB, em Santa Maria. A
Campanha Salarial e a pauta específica do banco
estiveram entre os temas do evento. O encontro
contou com palestra do jornalista Juremir Machado
da Silva sobre “Conjuntura nacional e estadual”. Já
Ricardo Franzoi, do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), tratou
sobre a “Defesa do Banrisul público”. Estiveram
presentes funcionários do Banrisul lotados nas bases
de Cachoeira do Sul, Lajeado, Rio Pardo, Santa Cruz
do Sul e Santa Maria.

Agosto
Campanha Salarial
Na primeira rodada de negociação da Campanha

Nacional Unificada 2015, entre o Comando Nacional
dos Bancários e a Fenaban, no dia 19, no Hotel
Maksoud Plaza, em São Paulo, os representantes dos
bancos não assumiram compromisso com a
manutenção dos empregos da categoria.

Jantar Baile

O Jantar Baile do Dia do Bancário 2015 foi
realizado em 29 de agosto, no Avenida Tênis Clube
(ATC), em Santa Maria. Cerca de 400 pessoas, entre
bancários, familiares e amigos participaram do evento.
Após o jantar, a banda Eletrobaile animou a festa.

Foto Divulgação

Foto Maiquel Rosauro

Foto Maiquel Rosauro

Foto Marciele Trindade

Foto Deise Fachin
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Setembro
Protesto no Itaú
Diretores do Sindicato dos Bancários realizaram

um protesto em frente à agência do Itaú da Avenida
Medianeira, na manhã do dia 17. A abertura da
unidade para o público foi retardada em uma hora
(entre 11h e 12h). De acordo com o diretor do
Sindicato, Nilo Zavarise, o protesto ocorreu porque
uma funcionária, no cargo de assistente comercial,
estava sendo obrigada a trabalhar das 8h30min às 16h
sem direito ao horário de almoço, pois estava sozinha
no atendimento.

Greve!
Os bancários de Santa Maria e região aprovaram a

greve da categoria a partir do dia 6 de outubro. A
decisão foi tomada em assembleia em 30 de setembro,
na AABB. Os bancários também recusaram a proposta
de reajuste de 5,5% apresentada pela Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban). A categoria
reivindicava reajuste de 16% (incluindo 5,7% de
aumento real).

Outubro
Quarta Colônia

aceitamos 5,5% de reajuste
Bancários de Santa Maria e região, que participaram

das Oficinas de Fotografia promovidas pelo Sindicato,
realizaram um Passeio Fotográfico pela Quarta Colônia
no dia 3. A atividade incluiu visitas a pontos turísticos
e almoço com a típica comida italiana.

Arte na Praça
No dia 3 de outubro também ocorreu o evento

"Bancários Fazendo Arte na Praça", que contou com
apresentações artísticas, que incluíram teatro, dança e
música. A atividade foi realizada na Praça Saldanha
Marinho, em Santa Maria.

Greve começa forte
A greve nacional dos bancários começou forte em

Santa Maria e região, em 6 de outubro. Segundo
levantamento realizado pelo Sindicato, quase 20
agências fecharam total ou parcialmente para
atendimento ao público já no primeiro dia de
mobilização. No decorrer da greve, mais de 40
agências aderiram ao movimento.

Pagamento de anuênios

Foto Maiquel Rosauro

Foto Maiquel Rosauro

Foto Maiquel Rosauro

Foto Jane Andiara Zófoli

O Sindicato iniciou no dia 19 os pagamentos aos
funcionários do Banco do Brasil S/A beneficiados pelo
processo coletivo nº 0041800-09.2000.5.04.0701
referente a diferenças da verba anuênio.

10% de reajuste
Após 21 dias de greve, os bancários de Santa Maria

e região decidiram pelo fim do movimento, em 26
de outubro. A decisão foi tomada em assembleia na
AABB, em Santa Maria. A categoria aprovou as
propostas da Fenaban e também as propostas
específicas de Caixa, Banco do Brasil e Banrisul. A
Fenaban ofereceu reajustes de 10% para os salários,
para a PLR e para o piso e de 14% para os vales refeição
e alimentação.

Novembro
6ª Mostra de Talentos Bancários
A 6ª Mostra de Talentos Bancários fez um grande

sucesso no dia 21 (confira nas páginas 4 e 5 desta
edição do Conta Corrente).
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