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Basta!
A Capa desta edição do Conta

Corrente trata de um dos assuntos
mais abordados durante as
Campanhas Salariais: assédio moral
e sexual no ambiente de trabalho.
Dois problemas que prejudicam
milhões de trabalhadores em todo
o mundo, sendo que os bancários
estão entre os profissionais mais
afetados.

Sabendo disso, o Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região
produziu a Cartilha Assédio Moral
e Sexual no Trabalho, que está sendo
entregue a todos os bancários da
ativa. Trata-se de uma ferramenta
contra estas das duas práticas de
abuso e visa ser uma fonte de
consulta e debate nas agências. É
hora de dar um BASTA neste
problema. Leia mais na Página 4.

Anote na sua agenda: 30 de
maio, sábado. O Sindicato realiza
nesta data o Passeio Ciclístico SEEB
80 Anos. A inscrição é um quilo de
alimento não perecível, que deve ser
entregue na Sede I do Sindicato. Na
hora, a pessoa que se inscrever
ganha uma camiseta para participar
do evento. Leia mais na Contracapa.

Em 16 de maio, teve início a
Copa Seeb 80 Anos, Categoria
Futsal Masculino. Os jogos ocorrem
nas manhãs de sábado, no Sest/Senat
(Rua Cidade de Treinta y Três, 59,
em Santa Maria). Participam
equipes do Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica
Federal, Itaú e Santander. A grande
final está marcada para o dia 27 de
junho. Confira na Página 3 a tabela
da competição.

Boa leitura!
Maiquel Rosauro, jornalista

Carta ao leitor Banrisul

do Banco destacaram que “após longo debate, não se vislumbra
que a implementação de um novo Plano de Cargos e Salários,
em detrimento ao atual, seja possível, neste momento”.

O movimento sindical considera inaceitável que depois de
todo o processo de debate e definição de alternativas, além de
exaustivas negociações, o Banco faça tudo voltar à “estaca zero”.

- Infelizmente, depois de vários anos de trabalho em cima
do novo Plano de Carreira, com tudo acertado para a
implementação, vem a nova diretoria e desconsidera todo
esse trabalho, não levando em conta os tratados que foram
acertados no Acordo Coletivo dos Banrisulenses 2014. A
partir de agora devemos começar uma mobilização maciça
buscando nossas instâncias, como o Conselho de Delegados
e Comando Nacional dos Banrisulenses para que se consiga
reabrir as negociações - afirma o diretor do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região, Tadeu Menezes.

Nova diretoria não recebe
representação dos trabalhadores
A Fetrafi-RS já enviou dois ofícios à nova direção do

Banrisul, solicitando reuniões para discutir demandas dos
trabalhadores, incluindo plano de carreira, temas relacionados
à Fundação Banrisul e a realização de um novo concurso
público. O banco ignorou “solenemente” as correspondências
do movimento sindical. 

Comissão Paritária apresenta relatório
final sobre o Plano de Carreira

Nova direção do Banrisul
ignora demandas dos
funcionários

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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Expediente

Fundado em 2 de outubro de 1935

Gestão
Novo Rumo

2014/2017

Anova direção do Banrisul já começou a mostrar as
garras. No relatório final da Comissão Paritária
sobre Plano de Carreira, os representantes do banco
 simplesmente passaram por cima de um trabalho

legítimo, construído ao longo de quatro anos, negando a
apresentação de propostas. A postura da direção quanto às
necessidades dos empregados e à urgência da definição do
novo plano é uma afronta a todo o quadro.

O Plano de Carreira é uma bandeira de luta dos
trabalhadores, defendida em todas as campanhas salariais das
últimas décadas. A expectativa dos banrisulenses era pela
implementação imediata de medidas que possibilitem a
evolução profissional, através de regras coerentes,
transparentes, democráticas e justas. Todas as discussões
encaminhadas no âmbito da Comissão visaram atingir estes
objetivos, que foram estabelecidos pelos próprios
empregados em seus fóruns de debate e deliberação.

A representação dos trabalhadores não aceita negativa do
Banrisul. Nas conclusões finais do relatório, os representantes

Dica de Saúde
Aumente o consumo de líquido

ao longo do dia, preferencialmente
água. A ingestão contínua de
líquidos mantém o metabolismo em
constante movimento, assim como
a atividade das células corporais e o
funcionamento do intestino. Não
espere a sede. Se ela chegar, é sinal de
que o corpo já está desidratado.

Charge

 Água Doce Cachaçaria -
Desconto de 15% de segunda a
quinta-feira e desconto de 10% sexta
e sábado para sindicalizados e
dependentes. Endereço: Rua Visconde
de pelotas, 2259, em Santa Maria.
Informações: (55) 3223-2155.

 Vivacin Clínica de Vacinas -
Endereço: Travessa Cassel, 25
esquina com Avenida Fernando

Novos convênios
Ferrari - anexo a Clínica Ped&Neo,
em Santa Maria. Desconto de 5% a
30% nas vacinas sobre o valor de
tabela. Informações: (55) 3221-
1323.

 SR Coiffeur (Salão de Beleza)
- Desconto de 5% sobre o valor de
tabela. Endereço: Rua Tuiuti, 1559,
em Santa Maria. Telefone: (55)
3223-9488.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Terceirização: ameaça aos
direitos dos trabalhadores

Os trabalhadores precisam
estar atentos à tramitação
do Projeto de Lei (PL)
4330 em nosso Congresso

Nacional, o qual, em síntese, altera as
regras para a contratação de empregados
terceirizados pelas empresas.

Em nosso sistema atual, uma
empresa somente pode contratar
empregados terceirizados para o
desempenho das chamadas de
atividades-meio, e jamais para
atividades-fim. Atividades-fim são
aquelas referentes ao ramo explorado
pela empresa, enquanto atividades-meio
são aquelas não relacionadas ao seu
ramo, mas necessárias à atividade.

Utilizando exemplo para melhor
compreensão, uma escola possui como
atividade-fim o ensino, ao passo que os
professores de uma escola não podem
ser empregados terceirizados. Por outro
lado, os trabalhos de limpeza e segurança
de uma escola são atividades-meio para
esta realizar suas atividades-fim, ao passo
que os empregados encarregados destes

Aprovação do
projeto pode trazer
graves prejuízos
aos trabalhadores

serviços podem ser terceirizados.
A principal mudança proposta pela

PL 4330 é possibilidade de as empresas
contratarem empregados terceirizados
inclusive para a realização de suas
atividades-fim. Os prejuízos que
eventual aprovação do projeto pode
trazer aos trabalhadores, todavia, são
extremamente gravosos.

O atual sistema de terceirizações é
pródigo de exemplos de que este modo
de contratação dilapida os direitos dos
trabalhadores, os quais, não raro,
deixam de perceber valores que fazem
jus em razão do esvaziamento
patrimonial de seus empregadores.

Os dados oficiais disponíveis
revelam que a terceirização possui
conseqüências trágicas, existindo relação

direta entre a terceirização e o aumento
do número de acidentes de trabalho,
inclusive com morte, assim como
grande parte dos trabalhadores
resgatados, nos últimos anos, em
condições análogas às de escravo foi de
trabalhadores terceirizados.

Os trabalhadores, em razão disso,
devem dizer não ao Projeto de Lei 4330
e ao aumento das terceirizações. 

Jurídico

Sindicato dos Bancários participou de
protesto contra o PL 4330 em 15 de abril

Foto Maiquel Rosauro

Gabriel Fioravante
Assessor Jurídico do
Sindicato dos Bancários
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É hora de dar um BASTA ao
assédio moral e sexual no trabalho!

Campanha

Cartilha produzida
pelo Sindicato dos
Bancários orienta
como identificar e
denunciar os
abusos

do Trabalho, de cada três ações por
assédio moral, uma ocorre em bancos.

Conforme o INSS, 18.671 bancários
doentes foram afastados do trabalho em
2013, um crescimento de 41% em
relação aos últimos cinco anos. Desse
total de auxílios-doença acidentários
registrados pelo INSS, 52,7% tiveram
como causas principais os transtornos
mentais e do sistema nervoso.

Já o assédio sexual é mais comum
do que se imagina. Em todo o mundo,
52% das mulheres economicamente
ativas já sofreram assédio sexual,
segundo dados da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

Toques constrangedores, elogios
indiscretos, insinuações, beijos e abraços
forçados são perseguições recorrentes

em empresas. O assédio sexual no
trabalho é sempre um ato de poder,
sendo o assediador um superior
hierárquico da pessoa assediada. Há
casos inversos, em que o homem se vê
assediado por uma mulher. Mas essa não
é a regra e sim a exceção. Em qualquer
hipótese, essa prática é crime.

Na Cartilha você confere as formas de
identificar o assédio, como proceder contra
o assediador e também onde buscar apoio.
Produzida pelo Sindicato dos Bancários de
Santa Maria e Região, a Cartilha está sendo
entregue junto com o jornal Conta
Corrente a todos os funcionários da ativa.
Caso você não tenha recebido a versão
impressa, acesse a versão digital em
w w w . b a n c a r i o s s m . o r g . b r /
informativos.aspx. 

Em comemoração aos seus 80
anos, o Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e
Região lança a Cartilha Assédio

Moral e Sexual no Trabalho, que faz
parte de uma campanha de prevenção
promovida pela entidade. Apenas em
2013, foram registrados mais de 3,6 mil
casos de assédio moral em todo o Brasil.
Os bancários são os que mais sofrem.
Segundo dados do Ministério Público

À medida que a economia encolhe,
a rentabilidade das instituições
financeiras tende a aumentar,
impulsionada pelos juros em alta,
considerados abusivos pelos órgãos de
defesa do consumidor.

Um dos principais motivos é a
diferença entre o que é pago pelas
aplicações financeiras e o que é cobrado
para a concessão de crédito, o chamado
spread bancário. Esse indicador saltou
de 160,5% em dezembro de 2013 para
171,6% em março de 2015, na média
de todos os segmentos, segundo o
Banco Central.

Para definir o spread, os bancos
consideram custos administrativos,
impostos, recolhimentos compulsórios,
a margem de lucro e o risco de
inadimplência, que é tido como a
variável mais influente. No entanto,
dados do BC apontam que a taxa de
inadimplência caiu de 3%, em outubro
de 2014, para 2,8%, em março de
2015.

Em março, os percentuais cobrados
no cheque especial chegaram a nada
menos do que 220% ao ano. No
rotativo do cartão de crédito, o índice

chegou a expressivos 345% ao ano. Em
paralelo, a Selic, que é a taxa básica de
juros, ficou em 12,75% ao ano
naquele mês, chegando a 13,25% em
abril.

O ganho com intermediação
financeira supera com folga o de
importantes atividades industriais,
mesmo com o país em crise. Itaú,
Bradesco e Banco do Brasil tiveram
rentabilidade sobre o patrimônio
líquido ao menos três vezes maior do
que a de Gerdau e Usiminas, conforme
a Economática.

Os resultados são visíveis. De acordo
com a Agência Folhapress, o Itaú, maior
banco privado brasileiro, lucrou R$
5,733 bilhões no primeiro trimestre
deste ano - 26,8% mais do que no
mesmo período de 2014. Bradesco e
Santander tiveram ganhos de R$ 5,244
bilhões e de R$ 684 milhões,
respectivamente, resultados 23,3% e
32% superiores aos registrados no
mesmo período de 2014.

No Banrisul, o lucro líquido no
primeiro trimestre de 2015 foi de R$
147 milhões, 6,6% acima do lucro
líquido recorrente registrado no mesmo

período do ano passado. Já o Banco do
Brasil Banco do Brasil, maior banco do
país em ativos, anunciou lucro líquido

Cartilha distribuída aos
bancários que estão na ativa

No sistema financeiro,
banco eleva juro e engorda lucro

Crise?

O Itaú, maior banco privado brasileiro, lucrou R$ 5,733 bilhões
no primeiro trimestre deste ano

de R$ 5,818 bilhões no primeiro
trimestre, alta de 117,3% ante igual
período de 2014. 

Foto Agência Brasil
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Chapa 1 vence Eleições da APCEF/RS 2015
Diretor de
Comunicação do
Sindicato,
Marcello Carrión,
será o novo
presidente da
APCEF/RS

Caixa

Marcos Todt, atual presidente da APCEF/RS e
Marcello Carrión, presidente eleito (à direita)
encabeçam a chapa vencedora da Eleição 2015

Foto Divulgação

Marcos Todt.
O pleito teve um total de 2.720 de votantes.

A Chapa vitoriosa conquistou 1.987 votos
(73,05%). A Chapa 2 - APCEF para Todos,
encabeçada por Devanir Camargo da Silva e
Maristela da Rocha, obteve 733 votos
(26,95%).

- O processo eleitoral aconteceu de forma
tranquila e sem incidentes, coroando a escolha
democrática dos associados - afirmou o
coordenador eleitoral, Alberto Freire Ledur.

O mandato do presidente eleito, Marcello
Carrión, inicia em 1º de junho e terá duração de
três anos.

- Agradecemos a todos que nos confiaram os
seus votos e esperamos dar continuidade a uma
gestão que consolidou um grande trabalho -
ressalta Carrión. 

AChapa 1 - A mesma ousadia, novas
conquistas é a vencedora da Eleição
2015 à direção da Associação do
 Pessoal da Caixa Econômica Federal/

RS (APCEF/RS). A chapa é encabeçada pelo
diretor de Comunicação do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região, Marcello
Carrión, e pelo atual presidente da entidade,

A Caixa de Assistência dos
Empregados do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul (Cabergs) promove
a Campanha de Vacinação contra a
Gripe, com a vacina tetravalente, por
meio de valores promocionais.

A vacinação será realizada entre os
dias 21 e 23 de maio, na Sede I do
Sindicato dos Bancários (Rua Dr.
Bozano, 1147, sala 306). Nos dias 21
e 22 (quinta e sexta-feira), a vacinação
ocorre das 9h às 13h e das 14h às
18h30min. Já no dia 23 (sábado),
estará disponível das 9h às 13h.

Podem receber a vacina ativos e
aposentados do Plano de Saúde da
Cabergs. É imprescindível a apresentação
da carteira da Cabergs no ato da vacinação.

O investimento será de R$ 45
(pagamento por meio do PROFARM

A Mostra Fotográfica
SEEB 80 Anos foi
lançada em 8 de maio, na
Sede I do Sindicato dos
Bancários (Rua Dr.
Bozano, 1147, sala 301).
O evento contou com
coquetel e homenagem às
mães, que receberam um
cartão com uma trufa
recheada.

A exposição que
seguirá por tempo
indeterminado apresenta
diversas fotografias
históricas do Sindicato.
Prestigie! 

Banrisul

Vacinação contra a Gripe

Vacinação é destinada a ativos e aposentados
do Plano de Saúde da Cabergs

- descontado em folha). Os funcionários
do Banrisul serão ressarcidos do custo
da vacina, pagando somente o valor para
seus dependentes, quando houver.

Mais informações pelo e-mail
prevencao@cabergs.org.br ou pelo
telefone (51) 3262-9212. 

Foto Divulgação

Cultura

Mostra Fotográfica resgata
a história do Sindicato

Exposição com fotos históricas está na Sede I do Sindicato

Foto C Maiquel Rosauro

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
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Artigo

Muitas vezes dá uma vergonha
danada de ser homem.

Cresci sendo ensinado e acreditando
que os homens eram os melhores.

Tanto que chamar um guri de
mulher (ou menina) é uma grande
ofensa.

Vivemos em uma sociedade que ao
mesmo tempo: abomina e idolatra a
violência.

Por um lado ficamos horrorizados
com as coisas brutais que são cometidas
no seio de nossas cidades diariamente:
Latrocínios, assassinatos, estupros,
covardias diversas...

Por outro lado idolatramos os “mais
fortes”.

Bonito mesmo é quem vence, quem
passa por cima dos outros, quem não
se submete às regras do sistema, quem
ganha ainda que não exatamente
seguindo as regras do jogo...

Basta olhar para o cinema e veremos
que existe uma legião de fãs daqueles
caras que parecem ter um cérebro
diminuto e que “descem a porrada”.

Tiros, guerras, lutas, chutes,
explosões, porrada pra todo o lado.

Muitos desses filmes têm um roteiro
tão pobre quanto meu contracheque no
fim do mês.

As mulheres são o contrapeso nessa
balança.

As mães são protetoras.
Muitos caras (que se dizem pais)

engravidam as moças e dão no pé.
A mãe, até mesmo por carregar o

filho dentro de si, não tem essa opção.
A ela cabe o papel de ser “macho”

nesse hora e criar o filho.
Por isso é que os programas do

governo, registram os benefícios
preferencialmente no nomes das mães
das crianças.

Por que mãe quase todo mundo
tem. Pai...

As mães têm esse vínculo especial
com os filhos, elas lutam por eles, elas
sofrem por eles e também refletem as
alegrias de suas conquistas.

Atrevo-me a dizer que talvez a mãe

As mães são importantes
Foto divulgação

Rejo Van Friedrich
Bancário da Caixa
Econômica Federal
www.rejofriedrich.blogspot.com.br

seja a única pessoa que realmente tenha
amor por você nesse mundo.

Não por ser cruel ou insensível.
Mas por que o amor de mãe é

incondicional.
O filho pode ser um vagabundo,

criminoso ou indiciado da operação
“lava a jato”:

Tanto faz!
Pode ter certeza que a mãe de cada

um destes, ama eles.
Seria talvez até mesmo capaz de

perdoar seus “deslizes” ou, pelo menos,
achar uma justificativa para terem feito
o que fizeram.

As mães são aquele lado carinhoso e
protetor que todos necessitamos e que
cada vez é mais raro em nossos grupos
humanos.

Uma sociedade que valoriza tanto os
fortes, não pode ser conivente com
coisas como o “amor de mãe”.

As mães são necessárias.
Todo o valentão é no fundo um

bebê chorão que renegou sua mãe por
que achou que não recebeu atenção
suficiente da mesma.

Não existe ofensa maior do que
falarem das nossas mães.

No entanto ninguém perdoa a mãe
do juiz de futebol (também a dos
políticos).

Quem ainda tem mãe, aproveite e
dê um abraço nela.

Nesse mundo cão, ela ainda é um
oásis no meio do deserto da falta de
compreensão.

Um grande abraço a estas frágeis e
fortes mulheres que ainda fazem deste
mundo um lugar aceitável para se
viver. 
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OSindicato dos Bancários de
Santa Maria e Região
promove o Passeio
Ciclístico SEEB 80 Anos.

A atividade será realizada no dia 30 de
maio (sábado), com concentração no
Parque Itaimbé (em frente à Prefeitura),
a partir das 14h30min. O trajeto de
cerca de 5,5 km pelas ruas centrais da
cidade tem início às 15h.

Os 100 primeiros inscritos ganharão
uma camiseta. Para se inscrever, basta

Evento

Participe do Passeio Ciclístico SEEB 80 Anos
doar um quilo de alimento não perecível
na Sede I do Sindicato (Rua Dr.
Bozano, 1147, Edifício Marilene, sala
301) e retirar na hora sua camiseta.

O objetivo do evento é incentivar a
prática de ciclismo na comunidade
santa-mariense, sobretudo, entre os
bancários e possibilitar aos participantes
uma atividade recreativa.

Em caso de chuva, o evento será
cancelado e posteriormente
remarcado. Informações pelo fone
(55) 3222-8088. Leia o regulameto
em: www.bancariossm.org.br/
informativos.aspx.

Trajeto
O percurso tem saída no Parque

Itaimbé (Rua Venâncio Aires) e segue
em direção à Rua Benjamin Constant,
onde os participantes irão dobrar à
direita e seguir até a Avenida

Medianeira. Os participantes descem
então a avenida até a Rua Visconde de
Pelotas. Seguem pela Visconde até a Rua
Coronel Niederauer, onde irão virar à
direita até a Rua Serafim Valandro.

Atividade será
realizada em
30 de maio
(sábado), às 15h,
com ponto de
partida no
Parque Itaimbé

Nesta esquina, onde os participantes
irão dobrar à esquerda e seguir até a Rua
Venâncio Aires. Segue-se pela Venâncio
até o ponto de partida, no Parque
Itaimbé. 

Foto divulgação


