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Campanha
salarial. Temos o
que comemorar?

A análise da Campanha Salarial
2013 da categoria pode ter diferentes
interpretações. Enquanto alguns
afirmam que os bancários
“arrancaram” 8,0% de reajuste da
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), outros defendem que
reivindicar apenas 11,98% de
reajuste salarial é muito pouco. E
quem tem razão?

As 25 empresas brasileiras de
capital aberto do setor bancário
lucraram no terceiro trimestre deste
ano 11,1% a mais do que no mesmo
período de 2012, segundo
levantamento feito Economatica.
Foram R$ 11,29 bilhões contra R$
12,54 bilhões, o maior volume
nominal entre os setores pesquisados.

Entre as cinco empresas que mais
lucraram no terceiro trimestre deste
ano, três são bancos. O Itaú Unibanco
ficou em segundo lugar na lista, com
R$ 4,28 bilhões, atrás apenas da
mineradora Vale (R$ 7,95 bi).
Bradesco (R$ 3 bi) e Banco do Brasil
(R$ 2,7 bi) ficaram em quarto e
quinto lugar, respectivamente, abaixo
da Petrobras (R$ 3,39 bi).

E quem gera todo este lucro para
os bancos?

Ora, basta um pouco de bom
senso para perceber que os bancos
poderiam (e deveriam) conceder um
reajuste salarial satisfatório aos seus
funcionários. Há algumas décadas o
sonho de toda mãe era ver o filho
trabalhando no Banco do Brasil.
Hoje, a realidade é bem diferente.
Além da baixa remuneração, a
profissão é considerada uma das mais
estressantes do país devido,
sobretudo, às metas abusivas.

Mais do que lutar por valorização,
a categoria precisa reavaliar seus
objetivos para o próximo ano. É
inadmissível entrar em uma
Campanha Salarial com um índice
rebaixado e comemorar um percentual
de reajuste ainda mais baixo.

Por outro lado, é preciso valorizar a
luta, determinação e coletividade dos
bancários, que mesmo com as
adversidades enfrentaram mais uma greve.
Destaque para os banrisulenses que
durante 42 dias desafiaram a intransigência
e a falta de interesse em negociar da
direção do banco e do governo do Estado
do Rio Grande do Sul.

Nas páginas centrais desta edição
do Conta Corrente relembre os passos
da mobilização e veja os principais
compromissos assumidos pela
Fenaban. Nas páginas 6 e 7,
destacamos a 4ª Mostra de Talentos
Bancários, evento promovido pelo
Sindicato dos Bancários de Santa Maria
e Região e que cresce a cada ano.

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

Nota técnica do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese),

denominado “Fator previdenciário: por que
mudar?”, revela que esse mecanismo prejudica
todos os trabalhadores que pretendem se
aposentar por tempo de contribuição. Nesse
caso, segundo o estudo, o prejuízo é maior
para os que ingressaram precocemente no
mercado de trabalho e começaram a contribuir
mais cedo para a Previdência Social, e que
atingiram o tempo de contribuição mínimo
requerido na faixa dos 50/55 anos de idade.

O fator previdenciário foi instituído em
1999, durante o governo neoliberal de
Fernando Henrique Cardoso. Trata-se, na
prática, de um redutor do valor da
aposentadoria por tempo de contribuição.

Por esse mecanismo draconiano, o valor

do benefício considera, além do tempo de
contribuição, a idade na data de aquisição da
aposentadoria e a expectativa de sobrevida a
partir desta idade, com base no indicador
médio contido na tábua de mortalidade do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), calculada anualmente.

O cálculo passou a ser feito com base na
média aritmética dos maiores salários de
contribuição correspondentes a 80% de todo
o período em que o segurado contribuiu para
a Previdência, de julho de 1994 até a data da
aposentadoria (corrigidos monetariamente),
ajustado pelo fator previdenciário, o que
configura numa fórmula matemática. Como
a idade no momento da aposentadoria e o
tempo de contribuição estão no numerador
da fórmula, quanto menores a idade e o
tempo, também menor o fator e maior o
desconto no valor do benefício.

A nota técnica do Dieese informa que,
desde que foi criado, o fator previdenciário já
atingiu 2.738.478 trabalhadores, dos quais
67% são homens e 33%, mulheres.

O Dieese divulga ainda dados do Ministério

Previdência

Fator previdenciário não
ajuda a adiar aposentadoria

da Previdência e Assistência Social, revelando
que, de 1995 a 1998, período da discussão da
reforma previdenciária, houve uma corrida à
aposentadoria. Isto ocorreu porque muita gente
antecipou as aposentadorias, com receio de
perder direitos em função das alterações previstas
pela reforma, utilizando para isso o recurso da
aposentadoria proporcional.

Como resultado disso, a quantidade de
aposentadorias por tempo de serviço
concedidas mais do que dobrou entre 1993
e 1997, passando de 198 mil para 409 mil.
Essa situação acarretou uma queda acentuada
nas idades médias de concessão.

Nos anos seguintes e após a introdução
do fator previdenciário, segundo a nota
técnica do Dieese, as idades médias de
concessão para homens e mulheres chegaram,
respectivamente, a 54,5 e 51,6 anos, em
2003, mantendo-se nesses patamares. A
exceção ocorreu em 2012, quando o patamar
alcançado foi de 54,9 e 52,0 anos.

Esse dado é, para o Dieese, indicador de
que o fator previdenciário pouco tem influído
no adiamento da aposentadoria. 

Mecanismo
prejudica benefício
por tempo de
contribuição
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No dia 08 de outubro, o
Sindicato dos Bancários
de Santa Maria e Região
ajuizou ação cobrando

diferenças de FGTS em favor de
todos os seus associados, contra a
Caixa Econômica Federal, gestora do
fundo. Na ação judicial, é requerida
a aplicação de índice de correção
monetária que reflita as perdas
inflacionárias aos depósitos do FGTS,

a exemplo do INPC, Índice Nacional
de Preços ao Consumidor.

Atualmente, para a correção dos
valores nas contas de FGTS dos
trabalhadores, a Caixa utiliza a Taxa
Referencial (TR), índice que não
reflete a desvalorização da moeda em
razão da inflação, ao menos, desde
1999. A TR, na realidade, se trata de
índice manipulado pelo Governo
Federal, cujos valores, nos últimos
anos, sempre se aproximaram de zero,
enquanto os índices inflacionários se
aproximam de 6% ano.

Estima-se que a aplicação do INPC
aos depósitos do FGTS, desde 1999,
possa gerar diferenças que ultrapassam
88% do saldo da conta do
trabalhador. Além disso, é calculado
que a correta aplicação de correção
monetária aos depósitos do FGTS
possa gerar diferenças totais no valor
de R$ 299,9 bilhões aos trabalhadores
brasileiros.

A ação coletiva proposta pelo
Sindicato visa a beneficiar todos os
bancários de Santa Maria e Região,
porém, os bancários que desejarem
podem ingressar com ação individual.

Jurídico

Sindicato ingressa com ação coletiva
relativa às perdas do FGTS desde 1999

Estima-se que a
aplicação do INPC
aos depósitos do
FGTS, desde 1999,
possa gerar
diferenças que
ultrapassam 88% do
saldo da conta do
trabalhador

O número do processo é
5008466-26.2013.404.7102,
podendo o seu andamento ser
acompanhado no site
www.trf4.jus.br. 

Funcionários do Bradesco, Caixa e Itaú
recebem o pagamento de ações coletivas

Em razão de ações coletivas
vitoriosas propostas pelo Sindicato
dos Bancários de Santa Maria e
Região, durante o mês de outubro de
2013, mais de 200 bancários do
Bradesco, Caixa Econômica Federal
e Itaú receberam o pagamento de
diferenças salariais. Confira quais
foram as ações coletivas:

Bradesco
Os bancários do Bradesco

receberam o pagamento de processos
ajuizados pelo Sindicato nos anos de
2004 e 2010. O primeiro processo,
o qual pôde ser acompanhado pelo

nº 0056500-48.2004.5.04.0701, foi
relativo à devida integração das
gratificações semestrais no salário
básico, bem como suas repercussões
na indenização por antiguidade e 13º
salário, obrigações sempre
descumpridas pela instituição. O
segundo processo foi o de nº
0000105-23.2010.5.04.0702,
referente a diferenças da participação
nos lucros e resultados, por meio da
integração da gratificação semestral
em seu cálculo.

Caixa Econômica Federal
O processo ajuizado contra a

Caixa, ano de 2007, de nº 0173500-
61.2007.5.04.0702, beneficiou os
empregados que, em razão das normas
contratuais vigentes na data de sua
admissão, possuem direito adquirido
ao recebimento do auxílio-
alimentação como verba salarial.
Desta forma, os bancários receberam
o pagamento de diferenças de verbas
como 13º salário, férias e, em breve,

Para a correção dos valores nas contas de FGTS dos trabalhadores, a
Caixa utiliza a Taxa Referencial, índice que não reflete a desvalorização
da moeda em razão da inflação, ao menos, desde 1999

Foto Maiquel Rosauro

Gabriel
Fioravante

 Clínica Dentária Brasil
Desconto de 10% a 15% conforme
o procedimento, para sindicalizados
e dependentes. Endereço: Rua do
Acampamento, 358, Centro, Santa
Maria. Fone: (55) 3026-0358

 Clínica Mark (atendimento
psicológico)
Desconto de 50% para
sindicalizados e dependentes.
Endereço: Rua Dr. Bozano, 1147/
417, Ed. Marilene, Santa Maria
Profissionais da Clínica: Andressa
Yuzawa Goulart CRP 07/21652 -
Celular: (55) 9611-6958; Ariana
Leite Gress CRP 07/20293 -
Celular: (55) 9979-2241; Daniela
Weisheimer Corrêa CRP 07/21269
- Celular: (55) 9637-7410; Katiane
Avila Guse CRP 07/21007 -
Celular: (55) 9916-1580; Renan
Meirelles CRP 07/ 21650 - Celular:
(55) 9983-7158

 Musa Urbana Salão SPA
Desconto de 10% para sindicalizados
e dependentes. Endereço: Avenida
Angelo Bolson, 637, sala 02. Fone:
(55) 3347-9400. Serviços
oferecidos: Cortes de cabelo,
progressiva, hidratação, coloração,
mechas, estética, facial e corporal,
terapias, reiki, reflexo terapia.
Também com serviço de Fisioterapia
e Dermato-Funcional. Simone
Piasson - Crefito 6804-LTT/F

Novo convênio

FGTS. Os valores percebidos pelos
bancários são apenas aqueles
considerados incontroversos no
processo, existindo a possibilidade de
novos pagamentos.

Itaú
A ação judicial que beneficiou

funcionários do Itaú, ajuizada no de
2009, de nº 0142900-
89.2009.5.04.0701, disse respeito ao
dever não observado pelo banco de
integração dos valores das
gratificações semestrais na
participação nos lucros e resultados,
garantida pelas convenções coletivas
negociadas com a Fenaban. 

Entrega de ação coletiva à
funcionária do Itaú

Entrega de ação coletiva à
funcionária do Bradesco

Fotos Divulgação
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Mobilização
mostrou a força da
categoria na base
do Sindicato dos
Bancários

ACampanha Salarial dos
Bancários 2013 teve início
em 8 de agosto, quando
 ocorreu a primeira rodada

de negociação entre Comando
Nacional dos Bancários e Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban).
Após o entrave nas primeiras rodadas,
a categoria entrou em greve em 19
de setembro, com a adesão de 22
agências da base do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região.

Os bancários reivindicam reajuste
salarial de 11,93% (5% de aumento
real mais inflação projetada de 6,6%),
PLR de três salários mais R$ 5.553,15
e piso de R$ 2.860,21 (salário
mínimo do Dieese). No decorrer da
greve, mais de 40 agências de bancos
públicos e privados da região
paralisaram suas atividades.

Um dos momentos marcantes da
greve foi a caminhada realizada junto
com os funcionários grevistas dos
Correios, em 3 de outubro. Centenas
de trabalhadores participaram do
protesto pelas ruas centrais de Santa
Maria.

A greve no Banco do Brasil, na
Caixa Econômica Federal e nos
bancos privados foi finalizada em 14
de outubro. Foi aprovado reajuste de
8,0% (1,82% de aumento real), PLR
de 90% do salário mais valor fixo de
R$ 1.694,00 (reajuste de 10%),
auxílio-refeição de R$ 21,46 para R$
23,18 por dia, entre outros itens (veja
quadro).

Já a greve do Banrisul chegou ao
fim em 30 de outubro, após 42 dias
de greve. O prolongamento da
paralisação ocorreu devido a
intransigência da direção do banco e
do governo do Estado do Rio Grande
do Sul em atender as reivindicações
da categoria. O banco inclusive
buscou a mediação do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) para
negociar com os funcionários.

- Os banrisulenses estão de
parabéns pela capacidade de luta e
mobilização. Esta situação de

encaminhar a negociação para
mediação na justiça demonstrou a
incapacidade da direção do banco e
do governo do Estado em negociar
com a categoria. Também ficou clara
a firmeza dos bancários que não se
dobraram à pressão do governo Tarso
- analisa o diretor do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região,
Marcello Carrión.

Na audiência de mediação com o
TRT ficou acertada a retomada da
comissão paritária que discute o novo
Plano de Carreira, além de pequeno
aumento do percentual do lucro
líquido a ser distribuído aos
funcionários, garantia da décima
terceira cesta-alimentação e PLR para
trabalhadores afastados por doença ou
acidente do trabalho. Os dias não
trabalhados na greve serão
compensados até 31 de dezembro de
2013, no limite de uma hora diária.

O final da greve em Santa Maria

Campanha Salarial

42 dias de greve
Foto Maiquel Rosauro

Bancários de Santa Maria e região se mobilizaram
para enfrentar a intransigência dos patrões

Proposta da Fenaban
aprovada pelos
bancários
 Reajuste: 8,0% (1,82% de
aumento real).
 Pisos: Reajuste de 8,5% (ganho
real de 2,29%).

- Piso de portaria após 90 dias:
R$ 1.148,97.

- Piso de escriturário após 90
dias: R$ 1.648,12.

- Piso de caixa após 90 dias: R$
2.229,05 (que inclui R$ 394,42
de gratificação de caixa e R$
186,51 de outras verbas de
caixa).
 PLR regra básica: 90% do
salário mais valor fixo de R$
1.694,00 (reajuste de 10%),
limitado a R$ 9.087,49. Se o total
apurado ficar abaixo de 5% do
lucro líquido, será utilizado
multiplicador até atingir esse
percentual ou 2,2 salários (o que
ocorrer primeiro), limitado a R$
19.825,86.
 PLR parcela adicional: aumento
de 2% para 2,2% do lucro
líquido distribuídos linearmente,
limitado a R$ 3.388,00 (10% de
reajuste).
 Antecipação da PLR até 10 dias
após assinatura da Convenção
Coletiva: na regra básica, 54%

do salário mais fixo de R$
1.016,40, limitado a R$ 5.452,49.
Da parcela adicional, 2,2% do
lucro do primeiro semestre,
limitado a R$ 1.694,00. O
pagamento do restante será feito
até 3 de março de 2014.
 Auxílio-refeição: de R$ 21,46 para
R$ 23,18 por dia.
 Cesta-alimentação: de R$ 367,92
para R$ 397,36.
 13ª cesta-alimentação: de R$
367,92 para R$ 397,36.
 Auxílio-creche/babá: de R$
306,21 para R$ 330,71 (para filhos
até 71 meses). E de R$ 261,95
para R$ 282,91(para filhos até 83
meses).
 Requalificação profissional: de R$
1.047,11 para R$ 1.130,88.
 Adiantamento emergencial: Não
devolução do adiantamento
emergencial de salário para os
afastados que recebem alta do
INSS e são considerados inaptos
pelo médico do trabalho em caso
de recurso administrativo não
aceito pelo INSS.
 Gestores ficam proibidos de
enviar torpedos aos celulares
particulares dos bancários
cobrando cumprimento de
resultados.
 Abono-assiduidade (novidade): 1

marcou também o encerramento da
Campanha Salarial dos Bancários em
nível nacional, pois a região foi a
última no Brasil a votar pelo fim da
paralisação. De acordo com a

Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições
Financeiras do Rio Grande do Sul
(Fetrafi-RS) esta foi a maior greve no
Banrisul nos últimos 50 anos.

dia de folga remunerada por
ano.
 Vale-cultura (novidade): R$
50,00 mensais para quem ganha
até 5 salários mínimos,
conforme Lei 12.761/2012.
 Prevenção de conflitos no
ambiente de trabalho - Redução
do prazo de 60 para 45 dias para
resposta dos bancos às
denúncias encaminhadas pelos
sindicatos, além de reunião
específica com a Fenaban para
discutir aprimoramento do
programa.
 Adoecimento de bancários -
Constituição de grupo de
trabalho, com nível político e
técnico, para analisar as causas
dos afastamentos.

Compromissos
 Inovações tecnológicas -
Realização, em data a ser
definida, de um Seminário sobre
Tendências da Tecnologia no
Cenário Bancário Mundial.
 Prevenção de conflitos no
ambiente de trabalho - Reunião
específica para discutir
aprimoramento do processo.
 Discutir um novo modelo de
PLR antes da campanha nacional
de 2014.
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30 de outubro
Assembleia
que marcou o
fim da
Campanha
Nacional dos
Bancários 2013

> Banco do Brasil
Representantes sindicais
são eleitos
O Sindicato dos Bancários de
Santa Maria e Região realizou
entre os dias 12 e 17 de
setembro eleições para o cargo
de Representante Sindical de
Base do Banco do Brasil. Foram
eleitos Alisson Giuliani, da
agência São Sepé, Isidoro Grassi
Neto, da agência Presidente
Vargas, João Ladário Paraíba, da
Gerat, e Maria Esther Rodrigues
Segabinazi, da Agência Centro.
O mandato será de um ano, de
18 de setembro de 2013 a 17
de setembro de 2014.

> Santander
Banco lidera lista
de reclamações
O Santander foi o banco
brasileiro com mais de 1 milhão
de clientes com o maior
número de reclamações
registradas pelos consumidores
no mês de outubro, de acordo
com levantamento do banco
Central (BC). O banco teve 527
reclamações procedentes, um
índice de 2,27 na relação
número de reclamações
dividido pelo número de clientes
e multiplicado por 100 mil. Na
formulação da lista, o BC
considerou a relação de
reclamações procedentes em
relação ao total de clientes e não
o número absoluto de
reclamações.

> Receita
Novo sistema reunirá
em tempo real
A partir de abril de 2014, as
empresas passarão por uma
verdadeira revolução na
administração de dados relativos
aos trabalhadores. O projeto,
capitaneado pela Receita
Federal, chamado de E-Social
obrigará as empresas a oferecer
a órgãos do governo federal
informações detalhadas, e
praticamente em tempo real,
sobre folha de salários, dados
tributários, previdenciários e
informações relacionadas aos
trabalhadores, que vão desde a
admissão até a exposição do
empregado a agentes nocivos.
O receio das empresas é que as
informações do E-Social irão
resultar em elevação do volume
de autuações, tanto fiscais como
trabalhistas.

Fique por dentro

A greve na região

12 de setembro
Assembleia que aprovou a greve dos bancários na região

19 de setembro
Primeiro dia de mobilização. Bancários da Caixa mobilizados

30 de setembro
Greve no Santander

3 de outubro
Caminhada de
bancários e
funcionários
dos Correios
em frente ao
Banco do Brasil

2 de outubro
Greve no Bradesco

8 de outubro
Greve no Itaú

17 de outubro
Sindicato dos Bancários presente em
protesto em Porto Alegre

18 de outubro
Protesto em frente à agência Central
do Banrisul, em Santa Maria

25 de outubro
Passeata dos banrisulenses em Porto Alegre
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A bancária Maria Helena Netto
Nunes, por exemplo, levou para a
AABB quadros produzidos com a
técnica de acrílica sobre tela. Destaque
para obra “Circulência”.

 - Esta obra expressa os círculos da
adolescência - explica Maria Helena,
que trabalha com arte francesa há
cinco anos.

Já Ilberto Luis Trentin apresentou
os bonsais que cultiva quando não
está no banco. Ele desenvolve a arte
há cerca de 15 anos e já chegou a ter
mais de 80 exemplares em sua
residência. Hoje, calcula que tenha 12
bonsais em sua residência.

- Desde os 15 anos de idade eu
também toco violão - relata Trentin, que
também participou da mostra musical.

A exposição foi aprovada tanto
pelos visitantes quanto pelos
expositores.

A 4ª Mostra de Talentos
Bancários se renovou em
2013. O evento realizado
em 9 de novembro na

AABB, em Santa Maria, apresentou
além das atrações musicais trabalhos
em artes plásticas, arte em madeira,
pintura em tela, artesanato, bonsais,
poemas, fotografias, entre outros.

A exposição ocorreu em uma sala
ao lado do salão nobre da AABB. Os
trabalhos foram apreciados por
centenas de visitantes.

Cultura

Mostra de artes e música
Evento foi realizado
na AABB, em 9 de
novembro, com a
presença de
centenas de
bancários

Fotos Maiquel Rosauro

Além de participar da Mostra Musical, Ilberto Luis Trentin
apresentou alguns dos bonsais que cultiva

Mostra de artes apresentou fotografias, artesanato, poemas, bonsais e muito mais

Maria Helena Netto Nunes e o quadro Circulência,
produzido com a técnica de acrílica sobre tela

Jane Andiara Soares Zófoli expôs belas fotografias

- Adorei a mostra, uma excelente
idéia do nosso Sindicato - afirma Jane
Andiara Soares Zófoli.

Veja na página ao lado algumas
fotos das apresentações musicais. O

evento foi promovido pelo Sindicato
dos Bancários. A TV Ovo está
produzindo um DVD sobre a mostra
e que será apresentado aos bancários
em 2014. 

Itens expostos foram produzidos por bancários

Foto Gustavo Ruviaro / Deise Fachin Fotografias
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Veja mais fotos da
4ª Mostra de Talentos
Bancários em

Cultura

encantou bancários
Fotos Gustavo Ruviaro / Deise Fachin Fotografias

www.facebook.com/bancariossm
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Feliz Natal!

8

Amigos bancários
Durante o ano de 2013 nós choramos por nossos

jovens, protestamos por nosso País e lutamos pela nossa
categoria.

Neste fim de ano, não nos cabe esquecer o que passou,
mas sim aprender e evoluir com toda esta jornada que
marcará para sempre nossas vidas.

Desejamos a você e sua família um Natal iluminado,
com muita paz, saúde e esperança.

Que o Menino Jesus abençoe a todos!
Feliz Natal!
São os votos dos diretores do Sindicato dos Bancários

de Santa Maria e Região
                                                     Gestão Mais Pra Seguir Conquistando

Amigos bancários


