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Preocupação
com o emprego

É preocupante a situação do HSBC
Brasil. Projeta-se que os funcionários do
banco sejam os mais prejudicados com o
processo de venda de ativos. O
Movimento Sindical Bancário
acompanha de perto a situação. Leia mais
na Página 6.

Também é destaque desta edição a
aposentadoria proporcional da Funcef
que provoca discriminação entre homens
e mulheres. Um absurdo que já ocorre
há décadas. Leia na Página 3.

Na Página 4, destaque para a Copa
SEEB 80 Anos. Após as cinco rodadas
da 1ª Fase, Caixa, Banco do Brasil, Itaú e
Bradesco seguem na luta pelo título.

Estão abertas as inscrições para novas
turmas das Oficinas de Gastronomia. Na
Página 7, confira como foram os
primeiros cursos e as informações sobre
as novas oficinas.

Também estão abertas as inscrições
para a Oficina de Fotografia. Confira na
Página 3 como se inscrever. No dia da
oficina, não deixe de levar sua máquina
fotográfica ou até o smartphone que você
utiliza para fotografar. O curso terá
diversas dicas de como usar os
equipamentos.

Para completar, apresentamos
oficialmente nesta edição do Conta
Corrente os cartazes do Jantar Baile do
Dia do Bancário (Contracapa) e da 6ª
Mostra de Talentos Bancários (Página 5).
Marque na sua agenda: o Jantar Baile
será realizado em 29 de agosto, no ATC;
enquanto que a Mostra ocorre em 21 de
novembro, na AABB. Em breve,
divulgaremos mais informações sobre
estes eventos. Por enquanto, reserve as
datas!

Boa leitura!
Maiquel Rosauro, jornalista

Carta ao leitor 80 anos

Passeio Ciclístico reúne
bancários e famílias

Atividade foi
realizada em
30 de maio,
nas ruas
centrais de
Santa Maria

Diretor de Comunicação: Marcello Carrión

Base Territorial: Agudo, Cacequi, Dona Francisca,
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; Roberto Schünke - Itaú; Margarete
Thomasi - Bergs; Márcio de Lima Gonçalves - Banco do
Brasil; Marcello Carrión - CEF; Claudenir Freitas -
Santander; Milania Messias - Santander; Nilo Carlos
Zavarise - Itaú.
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: 2.000 exemplares
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Fundado em 2 de outubro de 1935

Gestão
Novo Rumo

2014/2017

O Passeio Ciclístico SEEB 80
Anos foi realizado com uma
bela tarde de sol, em 30 de
maio. A saída ocorreu às

15h, em frente à Prefeitura de Santa
Maria. Os participantes percorreram
algumas das principais vias da cidade,
como a Avenida Medianeira e as ruas
Benjamin Constant, Visconde de
Pelotas, Serafim Valandro e Venâncio
Aires.

Ao chegar à Praça dos Bombeiros,
por volta das 15h40min, os participantes
pararam para tomar água. O mesmo
ocorreu ao final do trajeto. Além de
bancários, diversas famílias também
estiveram presentes. Todos os
participantes ganharam uma camiseta
exclusiva do passeio.

- Foi um ótimo evento, queremos desta
forma incentivar a prática de ciclismo na
categoria - afirma o diretor do Sindicato
dos Bancários, Alexandre Soares.

As doações realizadas como forma
de inscrição foram doadas ao Lar das
Vovozinhas, em 8 de junho. O Lar
atende hoje 209 vovós. Segundo Aurora
da Silva Damm, responsável pelo setor
de Estoque/Almoxarifado, doações são

Dica de Saúde
Prefira alimentos integrais em
substituição aos carboidratos refinados.
Os integrais levam mais tempo para
serem digeridos, promovendo maior
tempo de saciedade e melhor
funcionamento do intestino.

Charge

Foto Maiquel Rosauro

Doações dos participantes do passeio foram entregues ao Lar das Vovozinhas. Na foto
Margarete Soares, diretora do Sindicato, e Aurora Damm, responsável pelo setor de
Estoque/Almoxarifado do Lar (à direita)

Participantes receberam uma camiseta exclusiva do Passeio Ciclístico

sempre bem-vindas.
A atividade fez parte dos eventos

comemorativos dos 80 anos do

Sindicato dos Bancários. A entidade
planeja uma segunda edição do passeio
para a Primavera. 

Foto Margarete Soares / Arquivo Pessoal
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Aposentadoria proporcional da
Funcef provoca discriminação

entre homens e mulheres

Parece mentira, mas em pleno
 ano de 2015 bancárias
aposentadas da Caixa
Econômica Federal ainda

precisam lutar para conquistar igualdade
entre homens e mulheres. Participantes
do plano de benefícios da Fundação dos
Economiários Federais (Funcef ),
filiadas até 18 de junho de 1979 e que
tenham se aposentado propor-
cionalmente com menos de 30 anos de
contribuição (25, 26, 27, 28 e 29) para
a Previdência Social recebem, até hoje,
um benefício 10% menor do que seus
colegas do sexo masculino na mesma
situação.

As funcionárias da Caixa pré-79
foram vinculadas ao Plano de
Previdência Complementar oferecido
pela Funcef, recebendo a partir da
aposentadoria benefícios pagos
mensalmente pela Fundação a título de

complementos à aposentadoria devida
pelo INSS. As aposentadas aderiram
incialmente ao plano oferecido pela
Funcef, que não contemplava a hipótese
de aposentadoria proporcional às
mulheres, tão-somente aos homens.
Contudo, a constituição Federal de
1988 determinou a criação de
aposentadoria proporcional também às
mulheres (regulada pela Lei 8.213/91).

Para burlar a Legislação, a Funcef
impôs às participantes mulheres, que
desejassem fazer uso da aposentadoria
complementar, adesão ao “Instrumento
Particular de Alteração Contratual”. Em
tese, isso possibilitaria a elas aposentadoria
proporcional por tempo de serviço.
Porém, o que a Fundação fez foi fixar um
patamar base para suplementação da
aposentadoria proporcional das mulheres
em um percentual inferior ao percentual
concedido às aposentadorias
proporcionais dos homens. Enquanto o
salário de benefício para eles parte do
percentual de 80%, para elas parte de 70%.

De acordo com a representante da
Associação Gaúcha dos Economiários
Aposentados (Agea), em Santa Maria,
Eloí Terezinha Peruzzolo, há 502
mulheres no Rio Grande do Sul nesta
situação e mais de 4 mil no Brasil.

“Pagávamos o mesmo valor de

Bancárias recebem
benefício 10%
menor do que o
recebido por
colegas do sexo
masculino na
mesma situação

contribuição mensal, mas na hora de
receber nos pagam 70% e a eles 80%.
Fomos induzidas a assinar o
Instrumento Particular de Alteração
Contratual, pois na época não sabíamos
desta diferenciação”, afirma Eloí.

Com o apoio do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região, Eloi

Jurídico

Foto divulgação

está estudando quais ações serão tomadas
para reverter este quadro.

“Se existe a isonomia desde 1988 na
Constituição e também a lei específica
de igualdade de 1991, é um absurdo nós
continuarmos na Funcef recebendo
10% menos que os homens”,
argumenta. 
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Copa SEEB 80 Anos entra na reta final
Futebol

Caixa, Banco do
Brasil, Itaú e
Bradesco estão
na Semifinal

equipe da Caixa conquistou 100% de
aproveitamento e também se destaca por
ter a melhor defesa, com apenas dois
gols sofridos. O Banco do Brasil é o
time que mais balançou as redes, foram
20 gols, média de cinco por jogo. Mas
o artilheiro, por enquanto, é Giovani
Macari, do Santander, com seis gols.

O diretor do Sindicato dos
Bancários, Claudenir Freitas, elogiou os
atletas que participam do torneio.

- A 1ª Fase foi muito boa, com jogos
bastante disputados. Porém, o mais
importante está sendo a participação dos
bancários, a integração que estamos
conseguindo. Temos que destacar
também a lealdade com que estão se
portando todos os participantes do

campeonato. Esperamos que a
Semifinal e a Final ocorram da mesma
maneira como aconteceu até agora.
Parabéns a todos - destaca Freitas.

As Semifinais ocorrem em 20 de
junho, com Caixa x Bradesco e Banco
do Brasil x Itaú. A disputa pelo 3º
Lugar e a Final estão marcadas para 27
de junho. A entrada no Sest/Senat é
gratuita e há um amplo estacionamento
no local. Estão definidos os quatro

semifinalistas da Copa SEEB
80 Anos. Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil, Itaú

e Bradesco seguem na busca pelo título.
Já o Santander, foi eliminado na 1ª Fase.

Os jogos ocorrem no Sest/Senat
(Rua Cidade Treinta y Tres, 59), em
Santa Maria, e tiveram início em 16 de
maio. A competição tem uma média
de 4,1 gols por jogo. Na 1ª Fase, a

Artilharia na 1ª Fase
Giovani Macari (Santander) - 6 gols

Rinaldo Melo (BB) - 4 gols

Eliezer Rafael (BB) - 4 gols

Fabrício Souto (BB) - 4 gols

Marcos Rafael Silva (Caixa) - 4 gols

Diego Guasso (BB) - 3 gols

Juliano Machado (Bradesco) - 3 gols

Gian Coatti (Itaú) - 3 gols

Diego Ribeiro (Caixa) - 3 gols

Alex Guimarães (Caixa) - 2 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

Marcelo Requia (Bradesco) - 1 gol

Diego Dutra (BB) - 1 gol

Anderson Gretzler (BB) - 1 gol

Venceslau Silva (Caixa) - 1 gol

Felipe Ferreira (Caixa) - 1 gol

Alex Guimarães (Caixa) - 1 gol

Marco Butzen (Itaú) - 1 gol

Tarço de Castro (Itaú) - 1 gol

Henrique Drago (Itaú) - 1 gol

Diego Favero (Itaú) - 1 gol

Aldori Pereira (Itaú) - 1 gol

Eduardo Giffoni (Santander) - 1 gol

Equipe do Banco do Brasil

Equipe do Santander

Equipe do Itaú

Equipe do Bradesco Trio de arbitragem

Equipe da Caixa Econômica Federal
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Banco vai encerrar atividades no Brasil
Movimento
Sindical quer a
preservação dos
empregos durante
e após o processo
de venda do banco

HSBC

Foto Divulgação

- Reconhecemos que o mundo mudou e
precisamos mudar com ele - disse o CEO Stuart
Gulliver.

Em reunião com a Contraf-CUT, em 10 de junho,
a direção do banco afirmou que há um processo normal
de venda e que pretende manter os empregados e entregar
o banco operando normalmente, até que os novos
controladores assumam. Os bancários permanecerão e
passarão a ter um novo comando.

“O HSBC precisa dos funcionários para entregar
o banco em boas condições. Não vejo preocupação
em reduzir quadros no Brasil, pois temos preocupação
em apresentar o grau de maturidade e eficiência da
equipe”, destacou Juliano Marcílio.

O HSBC se comprometeu a fazer reuniões a cada
15 dias com a Contraf-CUT para informar como anda
o processo de venda do banco. Há informações de
que Bradesco, Itaú e Santander têm interesse em
adquirir o HSBC Brasil.

No Brasil, o banco britânico tem mais de 21 mil
funcionários, segundo a agência France Presse. Na
região Central do Rio Grande do Sul, o banco tem
uma agência (na Avenida Rio Branco, em Santa Maria)
e 14 funcionários.

- Não temos informações concretas de como está
o processo de venda. O fechamento do HBSC no
Brasil nos deixa preocupados, pois a compra ou fusão

Obanco britânico HSBC anunciou em 9
de junho que vai encerrar as atividades
no Brasil e também na Turquia. A
instituição financeira ainda deve cortar 50

mil empregos nos dois países, informaram as redes
CNN, BBC, Reuters e o jornal The New York Times.
As mudanças são parte de um plano de reestruturação
para economizar entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5
bilhões até 2017. O objetivo do banco é concentrar a
atuação na Ásia, principalmente na China e na Índia.

Segundo a imprensa internacional, não está claro
ainda o prazo de encerramento de atividades nos dois
países tampouco as datas das demissões. No caso do
Brasil, o HSBC só continuará funcionando para
grandes corporações. Entre 2011 e 2014, o banco já
havia cortado 40 mil postos de trabalho, para reduzir
os custos e para concentrar o grupo nas atividades
consideradas estratégicas.

A Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do
Sul (APCEF/RS) comemorou em 13 de
junho o aniversário de 62 anos da
entidade. A cerimônia ocorreu no
Ginásio de Esportes da Associação, em
Porto Alegre, com cerca de 450 pessoas,
entre associados, colegas da Caixa e
representantes dos movimentos sindical
e associativo, além de familiares e amigos,
tanto da Capital quanto do Interior.

A nova gestão, eleita com 73,05%
dos votos, tomou posse durante o
evento. Entre titulares e suplentes,
assumiram 18 membros da Diretoria
Executiva, 42 do Conselho Deliberativo
e seis do Conselho Fiscal - componentes
da chapa “A mesma ousadia, novas
conquistas”.

O presidente eleito e diretor do
Sindicato dos Bancários de Santa Maria
e Região, Marcello Carrión, destacou a

Os bancários do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal aprovaram
em 14 de junho, em congressos
nacionais realizados em São Paulo, as
pautas específicas de reivindicações da
Campanha Nacional de 2015. Os
encontros ocorreram no mesmo hotel,
o Holiday Inn, em espaços distintos.

Participaram do 31º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef) 348 delegados de todo o País,
sendo 198 homens e 150 mulheres. Ao
26º Congresso dos Funcionários do BB
compareceram 303 representantes de
todas as regiões, sendo 102 mulheres e
201 homens.

Depois de definirem as demandas
específicas, os trabalhadores do BB e da
Caixa se juntarão aos delegados dos

Caixa

Diretor do Sindicato dos
Bancários assume

presidência da APCEF/RS

O presidente Marcello Carrión, com o
microfone, o vice-presidente Marcos Todt,
à esquerda, e a diretoria da Associação

importância da Associação para a
categoria.

- A APCEF tem uma história de lutas
em defesa dos bancários e bancárias e da
Caixa pública. Daremos continuidade
ao excelente trabalho da gestão anterior,
valorizando todas as áreas da associação
e buscando ampla participação do
quadro associativo - garantiu Carrión.

A noite festiva seguiu com baile e
show da banda Cachorro Grande. 

Foto APCEF/RS - Divulgação

Caixa e BB

Bancários aprovam pautas
específicas de reivindicações

Foto Contraf-CUT

Congressos foram realizados
em 14 de junho, em São Paulo
demais bancos na 17ª Conferência
Nacional dos Bancários, que acontecerá
entre 31 de julho e 2 de agosto , em
São Paulo, e aprovarão a pauta geral de
reivindicações da Campanha 2015.

Confira todos os detalhes sobre as
demandas específicas e a pauta geral de
reivindicações no site do Sindicato dos
Bancários: www.bancariossm.org.br. 

entre bancos sempre acarretam demissões. Estamos
acompanhando a situação e o Movimento Sindical
Bancário como um todo irá se mobilizar contra
demissões em massa - projeta o diretor do Sindicato
dos Bancários de Santa Maria e Região, Claudenir
Freitas.

No Brasil, o HSBC tem 853 agências em 531
municípios, 452 postos de atendimento bancários,
669 postos de atendimento eletrônico e 1.809
ambientes de autoatendimento, com 4.728 caixas
automáticos. O HSBC Bank Brasil faz parte do
Grupo HSBC, corporação internacional sediada em
Londres e presente em 73 países e territórios. 

Venda dos ativos financeiros do banco e fim da operação
no Brasil e na Turquia, deve ocorrer até 2017

Fique por dentro. Acesse
www.bancariossm.org.br
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As Oficinas de Gastronomia
promovidas pelo Sindicato
dos Bancários de Santa Maria
 e Região foram aprovadas

pela categoria. Dois cursos foram
realizados: Trufas e Bombons, em 16
de maio, e Cucas Alemãs, em 23 de
maio, ambos na cozinha do Centro de
Referência em Economia Solidária
Dom Ivo Lorscheiter.

Na Oficina de Trufas e Bombons,
participaram da atividade Heitor
Shwanz, do Bradesco; Marta Ferreira
Moraes, da Caixa Econômica Federal;

Gastronomia

Oficinas de Gastronomia conquistam bancários e bancárias
Milania Messias, do Santander; e
Berenice Felin, Jussara Lombardo,
Priscila Ferreira, Graciela Schirmer,
Teresinha Vendrusculo e Denise
Barbieri, do Banrisul.

Já na Oficina de Cucas Alemãs,
estiveram presentes Heitor Schwanz, do
Bradesco; Milania Messias, do
Santander; Marliane Cardozo, Cleonice
Frasson, Alessandra Rossi, Marta
Moraes e Maria Aparecida Uberti, da
Caixa; e Gilberto Natal, Jussara
Lombardo, Priscilla Ferreira, Graciela
Schirmer e Teresinha Vendruscullo, do
Banrisul.

Todos os participantes receberam
um avental personalizado de cada
oficina e uma pasta contendo as receitas
aprendidas. Ao final de cada curso, os
bancários dividiram e levaram para casa

tudo o que foi produzido.
As atividades foram ministradas por

Cristina Dalmolin, que também irá
comandar as duas novas oficinas que
estão com inscrições abertas: Lasanhas
e Cupcakes (confira as informações nos
anúncios abaixo).

- Na Oficina de Lasanhas vamos
produzir diversos sabores, como
Bolonhesa, Frango, Quatro Queijos,
Vegetariana, entre outros. Já na segunda
oficina deveremos ter Cupcakes de
Chocolate, Chocolate Branco,
Baunilha, Café, Veludo Vermelho e
mais alguns sabores que estamos
estudando para surpreender os bancários
- afirma Cristina.

As Oficinas de Gastronomia fazem
parte das atividades comemorativas dos

Em duas oficinas,
foram produzidas
Trufas, Bombons
e Cucas Alemãs

80 Anos do Sindicato dos Bancários de
Santa Maria e Região. Podem participar
bancários sindicalizados e as inscrições
são gratuitas. 

Fotos Maiquel Rosauro

Turma da Oficina de Trufas e Bombons, em 16 de maio

Turma da Oficina de Cucas Alemãs, em 23 de maio
Ao final do curso, bancários dividiram e
levaram para casa as Trufas e Bombons






