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Artigo

Novamente estamos
começando mais uma
Campanha Salarial, mais
uma vez a truculência

impera. Na Conferência Estadual dos
Bancários do Rio Grande do Sul,
realizada no dia 4 de julho, no Hotel
Embaixador, tivemos a presença de 466
trabalhadores onde foi aprovado um
índice de 10% de aumento real mais a
inflação. Nem vou me ater a índice, até
porque na Conferência Nacional esse
índice foi reduzido ainda mais.

Eu tento fazer um comparativo com
os governos Federal e Estadual, ou seja,

hoje no Rio Grande do Sul temos um
governador que iniciou sua campanha
mentindo, não que o “companheiro”
anterior não tivesse mentido também,
claro que mentiu, mas o
posicionamento da nossa Federação
sempre foi de blindar o companheiro,
tentando acabar uma greve fortíssima
dos colegas do Banrisul e não
conseguiram porque a base é mais
inteligente que alguns iluminados. Digo
isso, porque no âmbito nacional
acontece a mesma coisa, ou seja, blinda-
se partido, governo e tudo por
interesses.

Agora temos um governo estadual
que podemos bater? Por que não fizeram
isso antes? Por que se preocuparam em
reeleger um determinado candidato e
esqueceram o trabalhador bancário? Será
que para reivindicarmos um índice justo,
compatível com os lucros dos

Governos e governos
Claudenir Teixeira Freitas
Funcionário do Santander
Diretor liberado do SEEB
Santa Maria e Região*

A17ª Conferência Nacional dos
Bancários aprovou na plenária
final, realizada em 2 de agosto,
  em São Paulo, a estratégia, o

calendário e a pauta de reivindicações da
Campanha Nacional 2015, que terá
como eixos centrais reajuste de 16%,
valorização do piso salarial no valor do
salário mínimo calculado pelo Dieese
(R$ 3299,66 em junho), PLR de três
salários mais R$ 7.246,82, defesa do
emprego, combate às metas abusivas e
ao assédio moral e fim da terceirização.

A Conferência teve início em 31 de
julho, no Hotel Holiday Inn Parque
Anhembi, com 667 delegados, sendo
219 mulheres e 448 homens, além de
42 observadores. O diretor do Sindicato
dos Bancários de Santa Maria e Região,
Claudenir Freitas, esteve presente.

- Mais uma vez a mesmice imperou
na Conferência Nacional. Os mesmos
iluminados desvalorizaram novamente a
categoria bancária com aprovação dos

banqueiros e com o suor, o
adoecimento dos colegas será preciso
um partido de direita eleger um
presidente para que a corrente
majoritária no país comece a defender
o bancário como deveria? Porque tenho
certeza que aqui no Rio Grande do Sul
será assim, todos aqueles que
peleguearam no governo do PT
voltarão a ser combativos novamente.
Digo isso porque também votei no PT,
mas tenho a consciência que a função
de um dirigente sindical é defender o
trabalhador independentemente do
partido que esteja no poder. Até
quando vamos aguentar isso?

Outro exemplo foi o Encontro
Nacional do Banrisul, em 18 de julho,
quando foi defendido pela CSD,
Artsind, BPL e CONTEC, de
alteração da forma de escolha do
comando do Banrisul, ou seja, que os

sindicatos indiquem sua representação.
Isto é um desrespeito ao trabalhador que
está na base, porque defendem que
somente os liberados têm condições de
negociar, meu Deus, que cara de pau
desses companheiros pensarem que o
bancário de base, o verdadeiro dono de
um sindicato não tem legitimidade para
representar seus colegas. Por isso faço
parte do Campo Novo Rumo, porque
precisamos realmente construir um
Novo Rumo para o movimento
sindical, no qual todos os bancários
tenham os mesmos direitos e não
somente alguns que se acham donos do
aparelho e das decisões de uma categoria.

*(Diretor liberado é o bancário que
recebe liberação do trabalho na agência

para atuar como dirigente em Sindicatos,
Federações ou Confederações, tendo por

obrigação defender os interesses da
categoria).

Campanha Salarial

Conferência Nacional define
pauta de reivindicações

16%, escancarando o descaso para com
o trabalhador e arrogância dos
“poderosos” da corrente majoritária, digo,
Articulação Sindical - avalia Freitas.

Assembleias em Santa Maria
Em 6 de agosto, às 17h30min, os

bancários de Santa Maria e região se reúnem
na Sede II do Sindicato (Rua Serafim
Valandro, 835, sala 21) para deliberar sobre
as pautas de reivindicações aprovadas na
Campanha Salarial. O Comando Nacional
dos Bancários entregará a pauta de
reivindicações à Fenaban no dia 11 de
agosto, em São Paulo.
Principais reivindicações aprovadas

na Conferência Nacional
- Reajuste salarial de 16% (incluindo

reposição da inflação mais 5,7% de
aumento real);

- PLR: 3 salários mais R$ 7.246,82;
- Piso: R$ 3.299,66 (equivalente ao

salário mínimo do Dieese em valores
de junho último);

- Vales alimentação, refeição, 13ª cesta
e auxílio-creche/babá: R$ 788,00 ao
mês para cada (salário mínimo nacional);

- Melhores condições de trabalho com
o fim das metas abusivas e do assédio
moral que adoecem os bancários;

- Emprego: fim das demissões, mais
contratações, fim da rotatividade e
combate às terceirizações diante dos

riscos de aprovação do PLC 30/15
no Senado Federal, além da ratificação
da Convenção 158 da OIT, que coíbe
dispensas imotivadas;

- Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS): para todos os bancários;

- Auxílio-educação: pagamento para
graduação e pós;

- Prevenção contra assaltos e sequestros:
permanência de dois vigilantes por
andar nas agências e pontos de serviços
bancários, conforme legislação.
Instalação de portas giratórias com
detector de metais na entrada das áreas
de autoatendimento e biombos nos
caixas. Abertura e fechamento remoto
das agências, fim da guarda das chaves
por funcionários;

- Igualdade de oportunidades: fim às
discriminações nos salários e na
ascensão profissional de mulheres,
negros, gays, lésbicas, transexuais e
pessoas com deficiência (PCDs).

Delegados
aprovam reajuste
de 16%, garantia
de emprego e o fim
das terceirizações

Delegados e delegadas aprovaram pauta
que será entregue à Fenaban

Foto Caetano Ribas / Contraf/CUT

Fique por
dentro.
Acesse

www.bancariossm.org.br
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Ex-bancário anistiado
obtém diferenças salariais

serviço em órgão ou entidade da
administração pública federal direta,
autárquica ou fundacional, beneficiado
pela anistia concedida pela Lei nº
8.878/94, está sujeito à jornada
semanal de trabalho de 40 horas
semanais.

Desta forma, o ex-bancário anistiado
não tem direito à jornada de trabalho
dos bancários, de 06 horas diárias, na
nova função ou à remuneração como
extras das sétima e oitava horas diárias,
segundo a decisão do TST. O
entendimento da corte é base no art. 309
da Lei nº 11.907/09.

Contudo, o aumento da jornada de
trabalho do ex-bancário e a
manutenção do valor nominal do

Pagamento consi-
dera a proporciona-
lidade entre as
horas trabalhadas
antes do afasta-
mento e as exigidas
em razão da anistia

Jurídico

A Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa (CEE/Caixa) e a
Contraf-CUT realizam, no dia 6 de
agosto, o Dia Nacional de Luta por
Contratação Urgente. A falta de empregados
é uma realidade em todas as unidades do
banco. O problema é antigo e, em 2015,
foi agravado pela realização de mais um
Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA).

Os números confirmam. No ano
passado, a marca dos 101 mil
trabalhadores foi superada. Já no último

Gabriel Fioravante
Assessor Jurídico do
Sindicato dos Bancários

salário implicam diminuição no valor
do salário-hora e, consequentemente,
redução salarial.

Destarte, segundo a decisão, o ex-
bancário anistiado tem direito a
diferenças salariais entre o pagamento
da jornada de seis e a remuneração
de oito horas diárias. Ou melhor, o
trabalhador tem direito ao
pagamento de diferenças salariais
considerando a proporcionalidade
entre as horas trabalhadas antes do
afastamento e as exigidas em razão
da anistia.

A decisão do TST pode ser acessada
no sítio “www.tst.jus.br” por meio do
número do processo, 0001172-
92.2012.5.18.0013. Conforme recente decisão do

Tribunal Superior do
Trabalho, TST, o ex-bancário
que houver retornado ao

 Colégio G10 e UniCesumar
(educação à distancia) -
Endereço: Floriano Peixoto, 2166 -
Santa Maria - Fone: (55) 3028-
1005 - Descontos (10% no Colégio
G10 e 20% na UniCesumar) para
bancários sindicalizados e
dependentes.

 Andréa Machado (psicóloga)
- Endereço: Alameda Montevidéu
322, Sala 402, Edifício Reale
(próximo ao Fórum) - Santa Maria
- Fone: (55) 9133-9633 e (55)
8140-2523 - Desconto de 50%
sobre o valor de tabela para
sindicalizados e dependentes.

 Natalia B. Zago e Luciano O.
Castillo (dentista)- Endereço
profissional Rua Alberto Pasqualini
70 - sala 1011, Torre Ribas - Santa
Maria - Fone de contato: (55)
3317-0747, (55) 9613-0427 e
(55) 9682-7143 - Desconto de
50% sobre o valor de tabela para
sindicalizados e dependentes.

Novos convênios ○ ○ ○ ○

Caixa

Movimento sindical intensifica
luta por mais empregados

dia 30 de junho, o banco informou, por
meio do Diário Oficial da União, que
o quadro de pessoal conta atualmente
com 97.975 providos. Ou seja, o
número de empregados diminuiu
consideravelmente nos últimos meses.

A ideia é realizar uma grande
mobilização nas mais de quatro mil
agências do banco e nas redes sociais, a
exemplo do que ocorreu na vitoriosa
campanha pela manutenção da Caixa
100% pública.

Charge



Julho/Agosto 20154ContaCorrente

Foto Maiquel Rosauro

Caixa é Campeã da Copa SEEB 80 Anos
Futsal

Banco do Brasil
ficou com o vice-
campeonato da
competição

foi marcado por Venceslau Silva, no
segundo tempo.

Após um início equilibrado, as
equipes arriscaram mais na segunda
etapa. Com o gol da Caixa, o BB foi
para cima e conseguiu uma bola na trave,
mas acabou não revertendo o placar.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Itaú
levou a melhor sobre o Bradesco,
vencendo por 4 x 3.

O artilheiro da Copa SEEB 80 Anos
foi Giovani Macari, do Santander, com
6 gols. O goleiro menos vazado foi
Jeferson Fontoura, da Caixa, que sofreu
apenas 3 gols em toda a competição.

Os troféus e medalhas foram
entregues em um churrasco de
confraternização, realizado na AABB,
logo após a partida final. 

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, em 27 de junho. O gol do título

Na final, Caixa derrotou o Banco do Brasil por 1 x 0

Artilharia
Giovani Macari (Santander) - 6 gols
Marcos Rafael Silva (Caixa) - 5 gols
Rinaldo Melo (BB) - 4 gols
Eliezer Rafael (BB) - 4 gols
Fabrício Souto (BB) - 4 gols
Venceslau Silva (Caixa) - 4 gols
Diego Guasso (BB) - 3 gols
Juliano Machado (Bradesco) - 3 gols
Gian Coatti (Itaú) - 3 gols
Tarço de Castro (Itaú) - 3 gols
Diego Ribeiro (Caixa) - 3 gols
Alex Guimarães (Caixa) - 3 gols
Marcelo Requia (Bradesco) - 3 gols
Jonas Bachendorf (BB) - 2 gols
Eduardo Oliveira (BB) - 2 gols
Cleber Felix (Caixa) - 2 gols
Leandro Silveira (Bradesco) - 2 gols
Fabiano Flores (Itaú) - 2 gols
Diego Favero (Itaú) - 2 gols
Adriano Boécio (Bradesco) - 1 gol
Marcus Munhoz (Bradesco) - 1 gol
Diego Dutra (BB) - 1 gol
Anderson Gretzler (BB) - 1 gol
Felipe Ferreira (Caixa) - 1 gol
Bruno Dias (Caixa) - 1 gol
Marco Butzen (Itaú) - 1 gol
Henrique Drago (Itaú) - 1 gol
Aldori Pereira (Itaú) - 1 gol
Lucas Lara (Itaú) - 1 gol
Eduardo Giffoni (Santander) - 1 gol

Estão abertas até o dia 31 de agosto
as inscrições para o 12º Festival de
Música da APCEF. O evento será
realizado em 12 de setembro, com sete
categorias de premiação. O vencedor irá
representar o Rio Grande do Sul no 12º
Música Fenae, entre os dias 2 e 4 de
dezembro, em Recife-PE.

Todos os que participarem terão sua
apresentação registrada em um CD,
além de receberem certificado de
participação e concorrem a troféu em
cinco categorias: Melhor Intérprete;

Caixa

Mostre seu talento em
Festival de Música da APCEF

Melhor Letra; Inovação e Criatividade
do tema; Melhor Melodia; Melhor
Arranjo; Melhor Instrumentista; Música
mais Popular.

Para se inscrever o autor da letra e o
intérprete (primeira voz) devem ser
empregados da Caixa ativos, aposentados
ou pensionistas, associados da APCEF/
RS e em dia com suas obrigações sociais.
Cada associado poderá inscrever até duas
composições. Está garantida a
participação no Festival para os primeiros
15 compositores inscritos.

Evento será realizado no dia 12 de setembro

A inscrição é gratuita e realizada
online (www.apcefrs.org.br), através do
preenchimento de formulário de
inscrição. Como a proposta do Festival
é valorizar a composição poética e
musical, as canções devem primar pelo
ineditismo (não podem ter sido
gravadas em discos, CDs, DVDs e
similares, bem como produções
comerciais).

Mais informações com o setor cultural
da APCEF: cultural@apcefrs.org.br ou
(51) 3268-1611. 

Foto APCEF/RS - Divulgação
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Turma da Oficina de Cupcakes

Pronto para novas oficinas?
Origami, Pizzas,
Risotos e Tortas, e
Artesanato são as
atrações

Cultura

Fotos Maiquel Rosauro

Shwanz de Paula e Lutiene
Minuzzi, do Bradesco; Maria
Aparecida Uberti e Marta Moraes,
da Caixa; Milania Messias, do
Santander. Foram produzidas
lasanhas dos sabores Quatro
Queijos, Bolonhesa Original,
Bolonhesa, Vegetariana, Frango e
Berinjela. No total, foram
produzidas 78 mini lasanhas.

Na Oficina de Cupcakes,
estiveram presentes Berenice Felin,
Graciela Schirmer, Ivelise Flesch,
Juliana do Carmo, Mara Moreira,
Silvana Marshall, Simoni Casanova
e Tiane Spode, do Banrisul; Heitor
Schwanz de Paula e Lutiene
Minuzzi, do Bradesco; Marta
Moraes, da Caixa. Foram ensinados dois
tipos de massas básicas (uma com
manteiga e outra com iogurte), a partir
das quais foram produzidos cerca de 90
cupcakes dos sabores: Floresta Negra,
Veludo Vermelho, Chocolate Branco e
Limão, Banana Caramelada e Integral.
Alguns receberam recheios de beijinho,
brigadeiro, creme de limão e ganache
com cereja. Os cupcakes foram cobertos

Os 80 anos do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e
Região estão sendo
comemorados com diversas

ações. Em 18 de julho, ocorreu a
primeira edição da Oficina de
Fotografia. O evento ministrado pela
fotógrafa Deise Fachin foi realizado na
Sede II do Sindicato e contou com a
presença de Alexandre Soares dos
Santos, Israel Lampert e Heitor
Schwanz de Paula, do Bradesco; Aline
Mendes Costa e Paulo Ricardo Thies
Lopes, da Caixa; Luciane Brum e
Graciela Schirmer, do Banrisul; e Inês
Brezolin Cerdotte, Juarez Lopes e
Juliano Riegel, do Banco do Brasil. Os

com ganache, merengue, cream cheese,
brigadeiro, mirtilo e chantili.

Em 22 de agosto, será realizada a
segunda edição da Oficina de
Fotografia. Todas as vagas oferecidas já
estão preenchidas.

Jantar Baile
Um dos principais eventos

comemorativos dos 80 anos do Sindicato
será realizado em 29 de agosto.
Nesta data, ocorre o tradicional
Jantar Baile do Dia do Bancário.
Os ingressos já estão à venda.
Confira todas as informações sobre
o evento na contracapa desta edição
do Conta Corrente.

Novas oficinas
O Sindicato irá começar uma

nova maratona de oficinas no mês
de setembro: Origamis (dia 5),
Pizzas (12), Risotos e Tortas (19)
e Artesanato - Pintura em MDF
(26). Confira nos cartazes das
páginas 3, 4, 6 e 7 como se
inscrever. 

bancários aprenderam diversas dicas para
melhorar a qualidade de suas fotografias
e até lições de como se sair bem nas
fotos. Cada participante recebeu uma
apostila da atividade.

A cozinha do Centro de Referência
em Economia Solidária Dom Ivo
Lorscheiter recebeu novamente Oficinas
de Gastronomia (25 de julho, Lasanhas
e 1º de agosto, Cupcakes). As atividades
foram comandadas por Cristina
Dalmolin e contaram com o auxílio de
Maria Nelci Machado dos Santos, do
Banco da Esperança, do Projeto
Esperança/Cooesperança. Todos os
participantes receberam aventais
personalizados, pastas com as receitas e,
claro, levaram para casa toda a produção.

Participaram da Oficina de Lasanhas:
Berenice Felin, Doris Streppel, Gilberto
Natal Bichueti, Graciela Schirmer,
Luciano Ribeiro, Simoni Casanova e
Tiane Spode, do Banrisul; Heitor

Oficina de Fotografia, realizada na Sede II do Sindicato

Turma da Oficina de Lasanhas
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O 1º Encontro Regional dos
Banrisulenses foi realizado
em 11 de julho, 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.

Entre as pautas aprovadas no
encontro estão: Retomada imediata das
negociações para implementação dos
planos de carreira, RV2 dos supervisores
compatível com a função, incorporação
do valor da comissão da função ao
salário no percentual de 10 a cada ano
na função até o limite de 100,
desencarteramentos e regras para os
operadores de negócios (ONs), ter um
profissional nas superintendências para
atuar na área da saúde ocupacional
implementando ações de prevenção e
ginástica laboral para atender todas as
agências. Os banrisulenses também se
posicionaram a favor de concurso
público imediato, sem estagiários,
contrários à terceirização, abono dos
dias parados na greve, defesa do

Banrisul

Funcionários debatem
Campanha Salarial em Santa Maria

Banrisul como banco público e
definição de mídia unificada.

- Realizamos um encontro de alto
nível. Estas propostas foram levadas e
aprovadas no Encontro Nacional dos
Banrisulenses - explica a diretora do
Sindicato dos Bancários de Santa Maria
e Região, Margarete Thomasi.

Golpe no Encontro Nacional
O 23º Encontro Nacional dos

Banrisulenses foi realizado em 18 de
julho, em Porto Alegre. O evento foi
marcado por um golpe na organização
dos trabalhadores.

As forças políticas que controlam a
Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições
Financeiras do Rio Grande do Sul
(Fetrafi-RS) apresentaram no Encontro
Nacional uma proposta pela qual só
podem fazer parte do Comando pessoas
indicadas pelos sindicatos. Agora a
participação dos trabalhadores de base
no processo de decisão fica sob o
controle das entidades sindicais. Os
banrisulenses de Santa Maria presentes
no evento posicionaram-se contra a
proposta.

O golpe aplicado no encontro
comprova que o Comando Nacional
não representa os anseios da maioria dos
banrisulenses. A medida aprovada
transformou o Comando em uma
representação burocrática de
apaniguados das correntes políticas que
controlam a Fetrafi/RS.

Principais deliberações
aprovadas no Encontro Nacional

- Defesa do banco público, com
resolução aprovada;
- Plano de carreira;
- Melhoria do piso do Banrisul e da
remuneração;
- Reabertura da migração na FBSS;

- Realização de concurso
público;
- Revogação da circular
4801, que trata dos
descensos dos empregados
da área comercial;
- Melhoria das condições de
trabalho;
- Medidas efetivas no
combate ao assédio moral e
sexual;
- Valorização dos caixas
(contra a redução destas
funções).

Encontro Regional
reuniu banrisulenses
das bases de
Cachoeira do Sul,
Lajeado, Rio Pardo,
Santa Cruz do Sul e
Santa Maria

Foto Marciele Trindade / Divulgação

Palestra de Juremir Machado da Silva durante o Encontro Regional

Banrisulenses de Santa Maria marcaram
presença no Encontro Nacional

Foto Margarete Thomasi / Arquivo pessoal






