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Transparência
e seriedade

Em abril, os bancários de Santa
Maria e Região irão às urnas decidir
quem irá comandar a categoria entre
2014 e 2017. Como sempre ocorre
a cada três anos, o pleito é realizado
com transparência e seriedade, com
todas as informações sobre a eleição
a disposição dos bancários. Leia
mais sobre o tema na página 5.

As próximas semanas serão
marcadas por cultura no Sindicato.
O Cineclube Otelo volta à ativa
com o ciclo Óperas-Rock. Serão
exibidos os filmes Jesus Christ
Superstar (13 de março), Tommy
(20 de março) e The Wall (27 de
março). As sessões são gratuitas e
abertas a toda comunidade. Os
filmes são exibidos sempre as 19h,
na Sede II do Sindicato (Rua
Serafim Valandro, 835, sala 21).
Veja o cartaz do ciclo na contracapa
desta edição do Conta Corrente.

Já nos dias 5 e 6 de abril, o
Sindicato em parceria com a
APCEF/RS realiza o Curso de
Iniciação à Escrita. A oficina será
ministrada pelo escritor gaúcho
Alcy Cheuiche, também na Sede
II. Leia na página 7 como participar,
será uma ótima oportunidade para
aperfeiçoar técnicas e repensar sua
estrutura textual.

Vale lembrar que o Sindicato é
um grande incentivador não apenas
da escrita, mas também da leitura.
A entidade desenvolve de forma
permanente a Ciranda dos Livros,
projeto que visa incentivar a leitura
de bancários e comunidade.
Diversos títulos são oferecidos na
Sede I do Sindicato (Rua Dr.
Bozano, 1147 - Ed. Marilene, Salas
301), onde qualquer pessoa pode
pegar quantas obras quiser pelo
tempo que desejar. E nem é preciso
devolver as obras. 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.

Também é destaque nesta edição
do Conta Corrente uma pesquisa
nacional que mostra onde e como
ocorreram os assassinatos em assaltos
envolvendo bancos em 2013. Os
dados mostram que houve um
crescimento de 14,04% em relação
a 2012, quando foram registradas
57 mortes, totalizando um
crescimento de 32,7% nos últimos
dois anos. Leia mais na página 6.

Boa leitura!
Maiquel Rosauro, jornalista

Carta ao leitor

Diretor de Comunicação:
Juliano Pacheco da Luz

Base Territorial: Agudo, Cacequi, Dona Francisca,

ContaCorrente
Expediente

Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá,
Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Espe-
rança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande,
Quevedos, Restinga Seca, Santa Maria, Silveira
Martins, São João do Polêsine, São Martinho da
Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do
Sul e Tupanciretã.

Colegiado Executivo:
Efetivos: Alexandre Santos - Bradesco; Antônio Tadeu
de Menezes - Bergs; Gladimir Goergen - CEF; Margarete
Thomasi - Bergs; Juliano da Luz - CEF; Marcello Carrión

- CEF; Claudenir Freitas - Santander; Milania Messias -
Santander; Fabrício Michels - CEF.
Sede 1: Rua Dr Bozano, 1147, sala 301. Fone 55
3222 8088.
E-mail: contato@bancariossm.org.br
Site: www.bancariossm.org.br

Jornalista responsável: Maiquel Rosauro - MTb
13334
Projeto gráfico / diagramação: André Machado
Fortes
Tiragem: 1.800 exemplares

Fundado em 2 de outubro de 1935

Gestão MAIS
(Pra Seguir Conquistando)

2011/2013

Charge

No Dia Internacional de
Prevenção às Lesões por
Esforços Repetitivos (LER),

em 28 de fevereiro, a Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho (Fundacentro),
alertou sobre os riscos de LER e
Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (Dort). A
doença crônica e invisível, muitas vezes
irreversível, carece de esforço conjunto
de instituições em mudar esse cenário
perverso de ocultação da doença.

Pesquisadores alertam que medidas
organizacionais que respeitem as
capacidades psicofisiológicas dos
trabalhadores são urgentes nos pontos
de produção de bens e serviços nos
diversos setores econômicos da indústria,
comércio, serviços e agricultura.

As LER/DORT decorrem da
intensificação do trabalho e
representam um desgaste do sistema
musculoesquelético de trabalhadores,
cujas atividades de trabalho exigem a
execução de movimentos repetitivos,
associados muitas vezes a esforços
físicos e manutenção de determinada
postura por tempo prolongado.
Costumam evoluir de forma lenta
para quadros crônicos e assim nem
sempre são percebidas precocemente
pelos trabalhadores, que retardam a
procura por auxílio com receio de
repercussões negativas na empresa,
agravados por situações de
discriminação e assédio moral, o que
lhes causa sofrimento e transtornos
mentais, com grande impacto em
suas vidas e de suas famílias.

Saúde

Fique alerta a LER/Dort, uma
doença crônica e invisível

O desafio para estimular a
produtividade dos trabalhadores,
oferecendo oportunidades de pausas
para descanso e eliminando o uso de
estratégias gerenciais de pressão pela
aceleração do trabalho é fundamental
para a sustentabilidade do crescimento
econômico do país, promovendo a
prevenção de novos casos de
transtornos musculoesqueléticos e
garantindo a existência de postos de
trabalho para a reabilitação dos
trabalhadores já acometidos por esses
transtornos. É preciso um esforço
interinstitucional do Estado e das
empresas para eliminar a
intensificação do trabalho que tem se
mostrado extremamente nociva para
a saúde e segurança dos trabalhadores
brasileiros. 
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Caixa Econômica Federal
Os bancários da Caixa Econômica Federal de Jaguari receberam o

pagamento da ação coletiva de nº 0134000-86.2007.5.04.0831, ajuizada pelo
Sindicato em 2007. Na ação, foi declarada a natureza salarial dos valores
percebidos pelos trabalhadores a título de auxílio-alimentação (tíquete) e o
banco foi condenado ao pagamento de diferenças salariais.

Jurídico

Bancários recebem pagamento
de ações coletivas

Fotos Sindicato dos Bancários

Vale-Transporte
Para compelir o Banco do Brasil a custear as passagens dos empregados

que utilizam o transporte público no percurso residência-trabalho, foi ajuizada
nova ação coletiva pelo Sindicato contra a instituição. O BB já foi condenado
anteriormente ao pagamento do vale-transporte a todos os seus funcionários
no Estado do Rio Grande do Sul, por meio de ação do Ministério Público
do Trabalho.

O processo pode ser acompanhado pelo número 0000197-
62.2014.5.04.0701.

Horas Extras-Assistentes de Negócios
Foi ajuizada nova ação contra o Banco do Brasil para exigir o pagamento

como extras das 7ª (sétima) e 8ª (oitava) horas de trabalho aos empregados que
ocupam o cargo de Assistente de Negócios. A ação beneficia apenas os empregados
não contemplados por ação idêntica ajuizada pelo Sindicato em março de 2012.

O processo possui o número 0000196-77.2014.5.04.0701.

Redução Salarial - Assistentes de Negócios
O Sindicato ajuizou ação requerendo a condenação do Banco do Brasil ao

pagamento de diferenças salariais aos Assistentes de Negócios que aderiram
ao novo Plano de Comissões e, em razão disso, sofreram redução salarial. A
entidade pretende ingressar com ações para beneficiar todos os empregados
que sofreram redução salarial ao aderirem ao novo plano.

O número do processo é 0000205-39.2014.5.04.0701.

O andamento de todos os processos
trabalhistas movidos pelo Sindicato pode ser
acompanhado pelo site do Tribunal Regional
do Trabalho, www.trt4.jus.br, basta inserir
o número do processo no campo “processos
físicos”.

Atendendo a solicitação do Sindicato dos Bancários, no dia 24 de fevereiro
foi realizada reunião de mediação entre a entidade e o Banrisul na sede do
Ministério Público do Trabalho de Santa Maria.

A reunião foi solicitada para tratar sobre a permanência dos empregados
no interior das agências durante o intervalo para almoço, o que está sendo
proibido pelo banco, bem como a ausência de ar-condicionado no greminho
anexo à agência em São Sepé.

Na reunião, o banco comprometeu-se em não mais impedir seus
funcionários de permanecer nas agências durante o intervalo, bem como
desenvolver políticas para que os empregados não sejam acionados para o
trabalho no período de descanso. O Sindicato acompanhará reuniões sobre o
tema nas agências. Além disso, segundo o banco, o ar-condicionado para São
Sepé deve ser providenciado sem maiores dificuldades.

Itaú Unibanco
O Sindicato também realizou o pagamento de ações coletivas aos bancários

do Itaú Unibanco. Os valores são relativos a diferenças de participações nos
lucros ou resultados, PLR, obtidas pelo Sindicato por meio dos processos
0132200-88.2008.5.04.0701 e 0142900-89.2009.5.04.0701, ajuizados em
2008 e 2009.

Banrisul

Reunião com o Ministério
Público debate intervalos

Banco do Brasil

Mais três ações são
ajuizadas contra o banco

Internet
Acompanhamento processual online
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O Rio Grande do Sul é
um dos Estados com
maior número de
vítimas. No total,
foram cinco mortes

Violência

Pesquisa nacional aponta 65
mortes em assaltos em 2013

Pesquisa nacional mostra que 65 pessoas
foram assassinadas em assaltos envolvendo
bancos em 2013, uma média de 5,4
vítimas fatais por mês, o que representa

aumento de 14,04% em relação a 2012, quando
foram registradas 57 mortes, totalizando um
crescimento de 32,7% nos últimos dois anos. O
levantamento foi realizado pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT) e Confederação Nacional dos
Vigilantes (CNTV), com base em notícias da
imprensa e apoio técnico do Dieese.

São Paulo (17), Rio de Janeiro (11), Bahia (7),
Ceará (6), Minas Gerais (6) e Rio Grande do Sul
(5) foram os estados com o maior número de casos.
As principais ocorrências (49%) foram o crime de
“saidinha de banco”, que provocou 32 mortes, o
assalto a correspondentes bancários (22%), que
matou 14 pessoas, e o assalto a agências (12%),
que tirou a vida de 8 pessoas. Houve também
mortes em assaltos a caixas eletrônicos (6),
abastecimento de caixas eletrônicos (3) e assaltos a
postos de atendimento (2).

Mais uma vez, as maiores vítimas (55%) foram
os clientes (36), seguido de vigilantes (10),
transeuntes (5) e policiais (7). Dois bancários
também foram mortos, além de outras cinco
pessoas, muitos vítimas de balas perdidas em
tiroteios.

A pesquisa também revela a faixa etária das
vítimas, quase sempre identificada nas notícias da
imprensa. A idade entre 31 a 40 anos é a mais visada,
com 16 mortes (25%), seguida pelos idosos com
mais de 60 anos, com 14 mortes (21%), e a faixa
entre 41 e 50 anos, com 11 mortes (17%).

Já o gênero das vítimas é liderado pelos homens
(60), o que representa 92,3% dos casos. Também
foram assassinadas cinco mulheres (7,7%).

Falta de investimentos dos bancos
Para a Contraf-CUT e a CNTV, essas mortes

comprovam mais uma vez a falta de investimentos
dos bancos para melhorar a segurança dos
estabelecimentos e garantir um atendimento seguro
para os clientes e a população.

Segundo dados do Dieese, os cinco maiores
bancos (Itaú, BB, Bradesco, Caixa e Santander)
apresentaram lucros de R$ 42,2 bilhões de janeiro
a setembro de 2013. Já as despesas com segurança

Fotos Divulgação

e vigilância somaram R$ 2,4 bilhões, o que significa
5,6%, em média, na comparação com os lucros.

Como se não bastasse essa escassez de investimentos
em segurança, os bancos vivem descumprindo a lei
federal nº 7.102/83, que tem mais de 30 anos e se
encontra defasada diante do crescimento da violência e
da criminalidade. No ano passado, a Polícia Federal
aplicou multas contra 28 bancos, no total de R$ 24,3
milhões, durante as reuniões da Comissão Consultiva
para Assuntos de Segurança Privada (CCASP). 

Ladrões invadiram a agência do
Banrisul de Silveira Martins usando
explosivos e tentaram roubar o
dinheiro do caixa eletrônico, em 3 de
fevereiro. Como o artefato falhou, os
bandidos fugiram sem conseguir levar

Previdência

Bando abandona explosivo em agência
nada. A agência não possui câmeras
de vigilância.

O explosivo não detonado
deixado na agência acabou
mobilizando uma equipe do Grupo
de Ações Táticas Especiais (GATE)

da Brigada Militar, vinda de Porto
Alegre. Durante o dia a área próxima
ao banco ficou isolada. A detonação
ocorreu à tarde, ao lado de um campo
de futebol.

Os diretores do Sindicato dos

Bancários, Marcello Carrión, Nilo
Zavarise e Alexandre Soares
estiveram no local acompanhando
o desdobramento do fato e
prestando auxílio aos colegas do
Banrisul. 
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> Censo da Diversidade
Pesquisa será realizada online
A Contraf-CUT informou o
Comando Nacional sobre a
realização do 2º Censo da
Diversidade, que será aplicado
de 17 de março até 25 de abril
em todo o país. Conquistado na
Campanha Nacional 2012, o
levantamento será
disponibilizado em hotsite da
Febraban para ser respondido
por um universo de cerca de
486 mil bancários, que
correspondem a 98% dos
funcionários de 19 bancos. As
informações serão confidenciais
e sigilosas.

> Segurança
Projeto-piloto será discutido
O Comando Nacional dos
Bancários e a Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban)
se reúnem em 18 de março, às
15h, em São Paulo, por ocasião
da mesa temática de Segurança
Bancária. O principal objetivo é
fazer um encontro de
acompanhamento nacional do
projeto-piloto de segurança
bancária, em andamento nas
cidades de Pernambuco. Os
bancos implantaram medidas
como portas giratórias com
detectores de metais, câmeras
internas e externas, biombos em
frente aos caixas e guarda-
volumes, entre outras. Os
primeiros resultados revelam
queda nos assaltos a bancos em
Pernambuco e redução nas
ocorrências de “saidinha de
banco”.

> Itaú
“Suicídio de Vladimir Herzog”
A agenda de 2015 distribuída
pelo Itaú aos seus clientes marca
o dia 25 de outubro como o do
“suicídio de Vladimir Herzog”. A
descrição é registrada no canto
superior de cada página do
brinde, espaço dedicado a fazer
a marcação ou a celebração
daquela data. A versão do
suicídio da morte de “Vlado”,
como era conhecido, já foi
desmentida, sendo substituída
pela da tortura e assassinato por
membros do Doi-Codi, onde o
jornalista estava preso durante
a ditadura militar. No mesmo
brinde distribuído em 2014, o
banco descreve na página do dia
31 de março o “aniversário da
Revolução de 1964”.

Fique por dentro

Bancários elegem em abril a
nova diretoria do Sindicato

A Comissão de Saúde do Banrisul esteve reunida na
sede da Fetrafi-RS, em 19 de fevereiro, para discutir as
demandas relacionadas ao tema para 2014. Durante o
encontro surgiram assuntos emergenciais, como a situação
precária dos sistemas de ar condicionado de diversas
unidades do banco.

Além disso, a reunião abordou o encaminhamento
para a concretização das conquistas asseguradas nas
negociações específicas da última campanha salarial. O
diretor do Sindicato dos Bancários de Santa Maria e
Região, Tadeu Menezes, participou da reunião.

Para trabalhar no calor
Os representes do movimento sindical reivindicaram

a manutenção periódica dos sistemas de ar-condicionado
de toda a rede de atendimento do Banrisul e da Direção
Geral. Nos locais onde não há condições de conserto, os
bancários solicitaram a troca imediata dos equipamentos.

O Banco se comprometeu de fazer um levantamento
detalhado sobre as condições dos condicionadores de ar
de todas as unidades. Os dados serão apresentados na
próxima reunião da Comissão, juntamente com um
cronograma para conserto e substituição dos
equipamentos avariados.

Os banrisulenses também reivindicaram que os gastos
com energia elétrica, gerados pelo uso de condicionadores
de ar, não sejam considerados nas metas para diminuição
de despesas fixas.

Eleições de Cipas
Os banrisulenses garantiram a eleição de comissões

internas para prevenção de acidentes do trabalho, em todas
as unidades com mais de 70 empregados. Segundo o

Está aberto o período de inscrição das chapas que
desejam concorrer à direção do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região. As chapas
devem apresentar a nominata até o dia 18 de

março. O pleito será realizado nos dias 23 e 24 de abril,
das 9h às 20h.

A comissão eleitoral que organiza a eleição foi definida
em 20 de fevereiro, na AABB. É formada 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.

Eleições

Mandato será de três
anos. Chapas devem
se inscrever até o dia
18 de março

Comissão Eleitoral foi eleita em 20 de fevereiro, na AABB

Foto Maiquel Rosauro

O mandato da nova direção será de três anos, no
período entre 2014 e 2017. O edital de Assembleia Geral
Ordinária Eleitoral encontra-se afixado na Sede I do
Sindicato. 

Banrisul

Comissão de Saúde discute
condições de trabalho

Problemas com condicionadores de ar
nortearam reunião na Fetrafi

Banco, o edital de convocação para realização de eleição
deverá ser publicado já no mês de março.

Ginástica Laboral
O movimento sindical continua cobrando a

implantação da ginástica laboral em todas as unidades do
Banco. Atualmente, as menores agências ainda não tem
acesso ao programa.

Blog da Saúde
A Comissão também já começou a debater a elaboração

do Blog da Saúde. Este espaço virtual será mais uma
ferramenta para disponibilizar informações sobre saúde
do trabalhador, divulgar os programas do Banrisul
relacionados à saúde e outras iniciativas da área. 

Foto divulgação

Novo convênio
Centro Holístico Integrado - HCI (Acupuntura)
Endereço: Rua Tuiuti, 1400 - Centro - Santa Maria
Desconto de 15% para sindicalizados e
dependentes.
Contato: (55) 8139-1065 / (55) 3317-6676
E-mail: juan.medicinachinesa@gmail.com
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juventude ainda joguei no time
júnior do Internacional de Santa
Maria”, relata.

O bancário participa de
competições desde 1990 e mesmo
depois de aposentado jamais se
acomodou.

“Corro há quase 50 anos e não
pretendo parar tão cedo. Graças a
Deus, consigo treinar todos os dias”,
afirma.

Com tanto tempo de experiência,
Moreira tem como marca registrada
levantar as mãos ao cruzar a linha de
chegada. O gesto demonstra a
irreverência do bancário acostumado
a percorrer grandes distâncias e a
superar desafios.

Em setembro do ano passado, ele
conquistou o primeiro lugar no
Circuito Sesc de Corridas, em
Erechim, na categoria 55 a 59 anos.
Apenas em 2013, ele disputou
provas em dez cidades diferentes,

Quase 60 anos de idade e
uma coleção de 245
medalhas conquistadas
em rústicas por todo o

Estado. O dono dessas marcas é Paulo
Evandro França Moreira, bancário
aposentado da agência Centro do
Banrisul de Santa Maria desde 2003.

Moreira conta que corre desde sua
adolescência e nunca mais parou.

“Aos 12 anos eu já corria em volta
de um campo de futebol. Sempre
gostei de praticar esportes, na minha

Banrisul

Bancário aposentado dá
exemplo de superação

Paulo Evandro
França Moreira,
ex-funcionário da
agência Centro do
Banrisul, compete
em diversas rústicas
pelo Estado

Foto Arquivo pessoal / Paulo Moreira

como Camaquã, Rio Grande, Santa
Maria, Torres, Santa Rosa, Erechim,
Ijuí, entre outros. Para 2014, seu

O sistema financeiro nacional
fechou 4.329 postos de trabalho
entre janeiro e dezembro de 2013. O
número só não foi ainda maior
porque a Caixa Econômica Federal
criou 5.486 vagas no mesmo
período. A redução de bancários está
na contramão da economia brasileira,
que gerou 1.117.171 novos empregos
no mesmo período. Além dos cortes,
os bancos mantiveram a prática de
alta rotatividade de mão de obra para
reduzir a folha de pagamento.

Os dados constam na Pesquisa de
Emprego Bancário (PEB) divulgada
em 23 de janeiro 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).

Segundo o estudo, os bancos
brasileiros contrataram 38.563
funcionários entre janeiro e dezembro
e desligaram 42.892. Mesmo com

Erguer as mãos ao passar pela linha de chegada
é uma das principais características do bancário

lucros bilionários, os bancos
brasileiros, principalmente os
privados e o Banco do Brasil,
cortaram postos de trabalho, freando
a geração de empregos e renda para o
crescimento com desenvolvimento
econômico e social do país.

Rotatividade diminui salários
A pesquisa mostra que o salário

médio dos admitidos pelos bancos
entre janeiro e dezembro foi de R$
2.966,47, contra salário médio de R$
4.731,57 dos desligados. Ou seja, os
trabalhadores que entram no sistema
financeiro recebem remuneração
37,3% inferior à dos que saem.

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. Ou seja, um
brasileiro que está na faixa mais pobre
da população teria que reunir tudo o
que ganha durante 3,3 anos para

Emprego

chegar à renda média mensal de um
integrante do grupo mais rico.

No sistema financeiro, a
concentração de renda é ainda maior.
No Itaú, por exemplo, cada executivo
da diretoria recebeu, em média, R$
9,05 milhões em 2012, o que
representa 191,8 vezes o que ganhou
o bancário do piso salarial. No
Santander, cada diretor embolsou, em
média, R$ 5,62 milhões no mesmo

objetivo é seguir treinando e
participando de várias competições
por todo Estado. 

Bancos fecharam 4.329 empregos em 2013

período, o que significa 119,2 vezes
o salário do caixa. E no Bradesco, que
pagou, em média, R$ 5 milhões no
ano para cada diretor, a diferença foi
de 106 vezes.

Ou seja, para ganhar a
remuneração mensal de um
executivo, o caixa do Itaú tem que
trabalhar 16 anos, o caixa do
Santander dez anos e o do Bradesco
nove anos. 
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Oficina

O Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região e a Associação de
Pessoal da Caixa Econômica Federal
(APCEF/RS) promovem nos dias 5 e

6 de abril Curso Intensivo de Iniciação à Arte de
Escrever, com o premiado escritor gaúcho Alcy
Cheuiche. A atividade busca mostrar que todos tem
o potencial de aprimorar a escrita e é aberta a
associados APCEF, bancários sindicalizados,
dependentes e convidados.

Segundo o escritor, a arte de escrever é um dom,
mas pode e deve ser aperfeiçoada pelo
conhecimento científico de suas particularidades.

“Em regra geral, os alunos começam duvidando

Sindicato e APCEF/RS promovem
Curso de Iniciação à Escrita

Aulas serão
realizadas na Sede
II do Sindicato, nos
dias 5 e 6 de abril

Foto divulgação

de sua capacidade de escrever realmente, de
chegarem a serem escritores. Isso acontece porque,
em razão do exercício de outras atividades, os alunos
não tiveram realmente uma oportunidade de
desenvolver o talento da arte de escrever”,
argumenta Cheuiche.

Em um mundo com a tecnologia da
informação com uma velocidade cada vez mais
rápida, é necessário repensar a estrutura textual.

“Quando lemos um romance clássico, por
exemplo, as descrições nos parecem lentas. A
literatura atual, muito influenciada pelas imagens
do cinema e da televisão, deve ser capaz de fornecer
de maneira sintética e, muitas vezes, poética, essas
descrições do ambiente, dando logo palavra aos
personagens e cativando o leitor com agilidade de
ação”, relata o escritor.

As aulas serão dinâmicas e a previsão é da
elaboração de três contos por cada participante. A
proposta visa dialogar com um público abrangente,
de diversas faixas etárias. A partir dos 14 anos já é

Oficina terá
apenas 20 vagas.

Inscrições
ocorrem até o dia

21 de março

possível desenvolver a atividade, com o intuito de
aprimorar a técnica da escrita.

O curso terá três aulas com duração de 9 horas
(dia 5 - das 9h às 12h e das 15h às 18h, e dia 6 -
das 9h às 12h). As aulas irão ocorrer na Sede II do
Sindicato dos Bancários (Rua Serafim Valandro,
835, sala 21).

O investimento para associados APCEF e
bancários sindicalizados é de R$ 140,00 e, para
convidados, R$ 170,00. O curso também é aberto
a dependentes, tanto dos bancários sindicalizados
quanto dos associados APCEF.

A oficina trabalha com, no máximo, 20 alunos.
Como as vagas são limitadas, garanta já a sua!

As inscrições podem ser realizadas até dia 21 de
março no Sindicato dos Bancários (Rua Dr.
Bozano, 1147 - Ed. Marilene, Sala 301).

Para mais informações, contate o Setor Cultural
da APCEF (cultural@apcefrs.org.br) ou pelo fone
(51) 3268-1611. As vagas serão garantidas por
ordem de inscrição. 

Oficina terá
apenas 20 vagas.

Inscrições
ocorrem até o dia

21 de março
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