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Reforma da Previdência

14 de junho
é dia de Greve Geral
Um ato histórico contra a

Reforma da Previdência
do governo de Jair
Bolsonaro (PSL) está

marcado para o dia 14 de junho.
Nesta data, será realizada uma Greve
Geral com trabalhadores e
trabalhadoras de todas as categorias.

A mobilização é a única forma de
o povo lutar em defesa do direito à
aposentadoria. A proposta de
Bolsonaro elimina o auxílio-doença,
dificulta o auxílio-maternidade e acaba
com o direito dos trabalhadores,
sobretudo, os mais pobres, de
receberem pensão e aposentadoria para
sobreviver.

Em 22 de março, centenas de santa-
marienses foram às ruas protestar contra a

Editorial

Fim dos Tempos
Parece que o Brasil

retrocedeu 500 anos, a
democracia está perdendo
espaço para o ódio e o
preconceito. Não podemos
continuar inertes às maldades
que os trabalhadores e
trabalhadoras e o povo (pobre)
está sofrendo. Essa reforma, que
está prestes a ser aprovada, é o
fim da possibilidade das pessoas
se aposentarem com o mínimo
de dignidade, morreremos antes
de conseguirmos a tão sonhada
aposentadoria.

Qual governo no mundo
coloca a educação num patamar
tão baixo? Qual governo no
mundo desrespeita tanto os
professores? Qual governo no
mundo entrega seu país dessa
maneira? Temos um
“presidente” que não sabe a
importância do cargo que
exerce, que desrespeita a todos,
exceto os grandes empresários,
banqueiros, etc. Um sujeito que
governa para os ricos,
infelizmente estamos fadados à
volta do trabalho escravo, isso se
tivermos trabalho.

Com a Reforma Trabalhista já
perdemos vários direitos
conquistados com muita luta.
Hoje tudo está orquestrado para
que essa luta se extinga, que o
trabalhador e a trabalhadora
voltem a serem escravos do
capital. Precisamos voltar à luta,
a não aceitar o que nos prejudica,
e só conseguiremos isso com a
unidade, com o povo nas ruas,
cobrando aquilo que nos é de
direito.

Atualmente, os saldos das contas do
FGTS são corrigidos pela Taxa Referencial
(TR), que não reflete perdas inflacionárias.
Por isso, há inúmeras ações tramitando na
justiça pedindo que a correção do saldo do
FGTS seja feita pelo INPC ou IPCA-E, e
não mais pela TR.

Em abril de 2018, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu
manter a TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas vinculadas
do FGTS, ao julgar ação do Sindicato dos
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio
Ambiente de Santa Catarina (Sintaema).

No entanto, tramita no Supremo
Tribunal Federal (STF), desde 2014, Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
questionando os dispositivos legais que
vinculam a correção do FGTS pela TR. A
tese na ADI é que tais dispositivos violam o
direito de propriedade ao fundo de garantia
e à moralidade administrativa. A ação ainda

Jurídico
Ação de correção do FGTS

não tem data definida para julgamento.
Diante disso, a orientação dos advogados

é de que os trabalhadores que tiveram conta
de FGTS ativa entre 1999 e 2013, inclusive
aposentados e trabalhadores que já tenham
sacado o FGTS, ingressem com ação individual
na justiça. O prazo para o ajuizamento das
ações termina em novembro de 2019.

Mais informações com a Assessoria
jurídica do Sindicato dos Bancários, pelo
telefone (55) 3222-8088.

Documentos necessários:
- Carteira de Identidade;
- Comprovante de residência;
- PIS ou Pasep (cópia da Carteira de

Trabalho);
- Extrato do FGTS, de dezembro de 1998

até o mês atual;
- No caso de aposentados, Carta de

Concessão do Beneficio.

Foto Maiquel Rosauro

Bancários marcaram presença no ato
realizado contra a Reforma da Previdência,
em 22 de março

Reforma da Previdência, inclusive com a
participação dos bancários. Agora, é Greve
Geral em 14 de junho!
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Caixa
Ato contra
privatização

Foto Maiquel Rosauro

Bancários realizaram uma panfletagem
em frente a agências da Caixa Econômica
Federal, no Centro de Santa Maria, na manhã
de 30 de abril. O ato fez parte do Dia
Nacional de Luta em Defesa da Caixa, que
alerta a sociedade sobre a importância do
banco público e reitera o movimento contra
a venda da Loteria Instantânea Exclusiva
(Lotex) - a “raspadinha”.

Conforme o diretor do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região,

Marcello Carrión, a política de privatização
vai muito além da Caixa.

“Percebemos que o objetivo do governo
Bolsonaro é acabar com os bens comuns,
que, entre outros, estão os bancos públicos,
a água pública e o respeito ao meio-
ambiente”, explica Carrión.

A Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições Financeiras
do Rio Grande do Sul (Fetrafi-RS)
realizou, nos dias 13 e 14 de abril, seu
13º Congresso Estadual. O evento foi
marcado pela eleição de sua nova diretoria
para um período de quatro anos. A chapa
vencedora é formada por diferentes grupos
políticos que integram o movimento
sindical bancário.

Para a diretora da Fetrafi-RS, Cristiana
Garbinatto, o somatório de forças ocorre em
virtude dos ataques que a categoria sofre.

“A vitória deste bloco demonstra para
o governo, o empresariado e,
principalmente, para a categoria bancária
que agora é a hora da luta e da unificação.

Fetrafi-RS
União de grupos políticos

Foto Divulgação

É o momento de estarmos juntos e
resistindo. Abrimos mão de disputas
internas por um bem maior, de manter
direitos e de lutar pela categoria e por
todos os trabalhadores”, avalia Cristiana.

O Itaú Unibanco iniciou um plano para
fechar até 400 agências no país, com intuito
de adequar à migração das transações
bancárias de clientes para canais eletrônicos
e ampliar a rentabilidade. O banco tem
avisado os funcionários sobre os plano de
fechamento, indicado que deverá aproveitar
parte dos trabalhadores nas agências digitais,
sendo que os clientes serão atendidos de
forma remota. Por outro lado, no 1º
trimestre de 2019, o Itaú registrou um lucro
líquido recorrente de R$ 6,9 bilhões,
crescimento de 7,1% em relação ao mesmo
período de 2018 e de 6,2% no trimestre.

Itaú
Plano é fechar
até 400 agências

Caixa, BB e Banrisul
Novos delegados
sindicais eleitos

Estão definidos os novos delegados e
delegadas sindicais da Caixa Econômica
Federal e do Banrisul, além do novo
representante sindical de base do Banco do
Brasil. As eleições tiveram início em 26 de
março, já o mandato tem validade de um
ano, com término em 31 de março de 2020.

Confira a nominata:
Delegados Sindicais da Caixa - Eleitos:
Titular: Ana Amelia Filinberti de Bortoli - Ag

Tupanciretã (0525)
Suplente: Rogênio Dellinghausen Reichembach

- Ag Tupanciretã (0525)
Titular: Helena Machado Vieira - Ag Mal. Mallet

(2231)
Suplente: Anaurelino Edenir Rodrigues de

Oliveira - Ag Mal. Mallet (2231)
Titular: Manolo Rorato Costa - Ag Santa Maria

(0501)
Suplente: Ronaldo Rech Figueiredo - Ag Santa

Maria (0501)
Titular: Claudio Roberto Rodrigues Leal - Ag

UFSM (1366)
Titular: Cleusane Crivellaro Guarda - SR /

Plataforma de governo (2938)
Titular: Jaime Sarda Aramburu - Pab Just. Fed.

(3925)
Titular: Juliana de Oliveira Ribeiro - Ag Imembui

(1595)
Titular: Laryanne de Paula Egertt - Ag. Júlio de

Castilhos (0487)
Delegados Sindicais do Banrisul - Eleitos:
Daniel Molinos de Andradde - Ag. Santa Maria

Centro (0350)
Julciléia Fraga Bastos Pereira - Ag. Pinhal Grande

(0659)
Marcio Kolinski Silva - Ag. Tupanciretã (0420)
Paulo Ricardo de Vargas Furquim - Ag N. S. das

Dores (0353)
Representante Sindical de Base do Banco do

Brasil - Eleito:
Rodrigo Alves Garcia - Ag. Santa Maria (0126)

Bancários distribuíram material
alertando sobre os riscos da
venda do banco público

Novos convênios
> Psicóloga Mirela Sanfelice
Desconto de 40% sobre o valor de tabela para
sindicalizados e dependentes.
Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 1977,
Santa Maria
Contato: (55) 999-909-812
E-mail: mmsanfelice@bol.com.br
> Psicóloga Jone Ivana do Amaral Gomes
Desconto de 50% sobre a tabela, para
sindicalizados e seus dependentes.
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1124, Edifício
São Pedro, sala 202, Santa Maria.
Contato: (55) 991-215-685
> KNN Idiomas
Desconto de 30% sobre o valor de tabela para
funcionários sindicalizados e seus
dependentes.
Endereço: Rua Paul Harris, 23, Centro, Santa
Maria
Contato: (55) 3317-2112

Categoria saiu vitoriosa do
congresso após a união da
maioria dos grupos políticos

Funcionários do Santander registram
diversas reclamações quanto ao cartão Ben
Visa Vale, bandeira do próprio banco, que
passou a ser adotado para créditos de vales
alimentação e refeição. Há um baixo nível
de estabelecimentos credenciados, apesar
de os bancários indicarem diversas
empresas para credenciamento. Além disso,
os colegas do que ligam para o suporte ficam
40 minutos na linha sem conseguir
atendimento. O Sindicato orienta que os
bancários enviem os endereços dos locais
com problemas para o Sac do Ben e para o
Fale com o RH do banco.

Santander
Problemas no
Ben Visa Vale


