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Aumento irreal
A campanha salarial de 2015 acabou

e talvez o sonho dos bancários e bancárias
também. Entregamos a minuta de
reivindicação em 15 de agosto de 2015,
a nossa data base é 1º de setembro, os
banqueiros só apresentaram uma
proposta (ridícula) em 25 de setembro,
a Contraf chama uma assembleia no dia
30 de setembro orientando a recusa da
proposta com indicativo de greve para o
dia 06 de outubro, fim do sonho.

O que os iluminados estavam
pensando, que os bancários e bancárias
são alienados? Alardeiam pelos quatro
cantos do mundo que os banqueiros são
os que mais lucram nesse país, que os
bancários e bancárias adoecem cada vez
mais, que o assédio moral cresce cada vez
mais e dizem o que depois de uma
categoria ter que aceitar uma proposta
de 10% com uma inflação até nossa data
base de 9,88%. Os companheiros
combativos exaltam uma conquista de
0,12% de aumento real. Quando os
salários e as diferenças forem creditadas a
inflação já estará acima dos 10%,
portanto, aumento IRREAL. Até
quando vamos ficar a aguentando todos
os anos essa postura pelega de uma parte
do movimento sindical, porque quando
se aprova um índice de reivindicação de
16% já começamos derrotados.

Mas vamos falar do lado bom da
campanha, ou seja, dos bancários e
bancárias da nossa base, que
demonstraram garra, unidade, persistência
e coragem para participar de uma greve
forte e consistente contra os banqueiros e
contra a postura de parte daqueles que
nos representaram nas negociações, os
bancários e bancárias saíram de cabeça
erguida, porque sabem que mantiveram
a dignidade de verdadeiros lutadores pelos
seus direitos. Parabéns a todos e todas que
de alguma forma contribuíram pela
unificação da nossa categoria e o espírito
fortalecido para as próximas batalhas.

Carta ao leitor Balanço

Crise?! Não para os bancos. Nas
últimas semanas os maiores
bancos privados do país
apresentaram seus balanços

trimestrais. A lucratividade segue
crescendo. Confira abaixo.

Itaú
O Itaú Unibanco informou em 3 de

outubro que teve lucro líquido de R$
5,945 bilhões no terceiro trimestre, um
aumento de 10% sobre mesma etapa
de 2014. Excluindo efeitos
extraordinários, o lucro do período
somou R$ 6,117 bilhões, 0,3% menor
sobre o trimestre anterior e crescimento
de 12,1% sobre um ano antes.

Maior instituição financeira privada
do país, o Itaú Unibanco fechou o fim
de setembro com uma carteira de
crédito, incluindo avais e fianças, de R$
552,342 bilhões, 3,9% a mais que nos
três meses até junho e alta de 9,7% em
12 meses.

Bradesco
O segundo maior

banco privado do
país em ativos,
informou em 29 de
setembro que teve
lucro líquido de R$
4,12 bilhões no
terceiro trimestre,
alta de 6,3% ante
igual etapa de 2014.

Excluindo efeitos
extraordinários, o
lucro ajustado do
banco somou R$ 4,533 bilhões, alta
de 14,8% sobre um ano antes. A
previsão média de analistas ouvidos
pela Reuters era de lucro recorrente de
R$ 4,437 bilhões.

No fim de setembro, a carteira de
crédito do Bradesco somava R$
474,488 bilhões, avanço de 6,8% em
12 meses.

O banco viu sua receita com tarifas
e serviços, como as de conta corrente e
de cartões de crédito, evoluírem 13,1%
na comparação ano a ano, para R$ 6,38
bilhões.

Santander
O Santander Brasil, maior banco

estrangeiro no país, informou que teve

Lucro dos bancos segue nas alturas

lucro líquido R$ 1,266 bilhão no
período, queda de 67,4% sobre o
trimestre imediatamente anterior,
quando houve pagamento de dividendo
extraordinário.

O lucro recorrente somou R$ 1,708
bilhão no terceiro trimestre, alta de 2%
ante o segundo trimestre. O número
veio acima da previsão média de analistas
ouvidos pela agência de notícias
Reuters, de R$ 1,415 bilhão.

O banco fechou setembro com
carteira de crédito de R$ 261,98
bilhões, alta de 11,7% em 12 meses.
No conceito ampliado, o estoque de
financiamentos do banco atingiu R$
332,34 bilhões, avanço de 13,4% ano
a ano. 

Em apenas três
meses, lucro de
Bradesco, Itaú e
Santander foi
bilionário

Foto Divulgação
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Nas edições do Conta
Corrente, a seção Jurídico
está apresentando a série
especial “Seus Direitos”, na

qual se busca abordar os direitos
trabalhistas que são objeto de maiores
dúvidas dos trabalhadores.

No seu segundo artigo, apresentado
nesta edição, será abordado o direito dos

Especial: Seus Direitos
Jurídico

Horas de
sobreaviso devem
ser remuneradas
pelos bancos

Gabriel Fioravante
Assessor Jurídico do
Sindicato dos Bancários

trabalhadores ao pagamento do trabalho
em regime de sobreaviso.

Entenda o sobreaviso
O regime de sobreaviso consiste,

basicamente, nas situações em que o
trabalhador, apesar de afastado do seu
local de trabalho, é obrigado a se
encontrar disponível para, a qualquer
momento, ser acionado para o serviço
durante o período de descanso.

Originalmente, o sobreaviso
encontrou-se previsto apenas para os
ferroviários. O art. 244 da CLT
estabelece, expressamente, que as
estradas de ferro poderão ter
empregados extranumerários, de
sobreaviso e de prontidão, para
executarem serviços imprevistos ou para
substituições de outros empregados que
faltem à escala organizada.

Segundo a disposição da CLT

referente aos ferroviários, as horas de
sobreaviso devem ser remuneradas na
razão de 1/3 (um terço) do valor da
hora normal.

Atualmente, por força de avanços
dos entendimentos do Judiciário, é
estendido o pagamento do trabalho
em sobreaviso para todos os
trabalhadores submetidos a este
regime, não apenas os ferroviários.

Segundo o entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho, TST,
considera-se em sobreaviso o
empregado que, à distância e
submetido a controle patronal por
instrumentos telemáticos ou
informatizados, permanecer em regime
de plantão ou equivalente, aguardando
a qualquer momento o chamado para
o serviço durante o período de descanso.

À luz dos melhores entendimentos
acerca da matéria, é considerado em
sobreaviso o trabalhador que fica
obrigado a portar qualquer tipo de
intercomunicador, como BIP, celular,
pager ou laptop para ser chamado, vez
ou outra, para trabalhar ou para resolver
problemas da empresa, ainda que à
distância.

Em relação ao trabalho bancário, o
Judiciário Trabalhista, em diversos casos,
tem constatado a existência de trabalho

Desde o dia 19 de outubro, o
Sindicato está realizado os pagamentos
aos funcionários do Banco do Brasil S/
A beneficiados pelo processo coletivo
nº 0041800-09.2000.5.04.0701,

Pagamento de Ação
Coletiva - Banco do Brasil

referente a diferenças da verba anuênio.
Os bancários beneficiados que ainda

não receberam o seu pagamento devem
entrar em contato com o Sindicato pelo
telefone (55) 3222-8088.

Foto Maiquel Rosauro

em regime de sobreaviso aos
empregados que são obrigados a
permanecer disponíveis para o
atendimento de problemas durante seu
período de descanso.

Não são raros os bancários que
necessitam, durante o descanso, atender
a demandas relativas a alarmes de
agências bancárias, funcionamento de
caixas eletrônicos e demais problemas
que podem ocorrer fora do período de
expediente bancário. Por outro lado, é
consabido que as instituições financeiras
procurarem subterfúgios para
esquivarem-se do pagamento do
trabalho em sobreaviso, devendo estas
situações ser submetidas à apreciação do
Judiciário. 

Foto divulgação
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Bancários aprovam reajuste
salarial de 10%

Campanha Salarial 2015

Reivindicações
específicas poucos
evoluíram. Bancos
seguem negando
demandas que
afligem a categoria

seguiram a orientação do Comando
Nacional dos Bancários, a categoria teve
que voltar ao trabalho com a aceitação
de uma proposta muito aquém de suas
necessidades - avalia Carrión.

As negociações específicas também
decepcionaram. O Banco do Brasil não
avançou em nada nas cláusulas sobre as
condições de trabalho, Cassi e outras
demandas que afligem os funcionários.
A proposta da Caixa Econômica Federal
também foi muito ruim e não atendeu
nenhuma reivindicação da categoria, os
problemas cotidianos que os
empregados enfrentam continuarão
existindo; todas as agências sofrem com
a falta de pessoal e o banco sequer
garantiu a contratação de mais
empregados. Já o Banrisul entrou e saiu
da Campanha Salarial sem nenhum
avanço, simplesmente nada foi
apresentado aos banrisulenses.

Confira no quadro as propostas da
Fenaban e no site
www.bancariossm.org.br consulte a
íntegra das propostas específicas.

Propostas da Fenaban
aprovadas pelos bancários:

Reajuste: 10%
Pisos: Reajuste de 10%
- Piso de portaria após 90 dias: R$
1.377,62

- Piso de escriturário após 90 dias: R$
1.976,10

- Piso de caixa após 90 dias: R$
2.669,45 (que inclui R$ 470,75 de
gratificação de caixa e R$ 222,60 de
outras verbas de caixa).

PLR regra básica: 90% do salário mais
valor fixo de R$ 2.021,79, limitado a
R$10.845,92. Se o total apurado ficar
abaixo de 5% do lucro líquido, será
utilizado multiplicador até atingir esse
percentual ou 2,2 salários (o que ocorrer
primeiro), limitado a R$ 23.861,00.

PLR parcela adicional: 2,2% do lucro
líquido distribuídos linearmente,
limitado a R$ 4.043,58.

Antecipação da PLR até 10 dias após
assinatura da Convenção Coletiva: na regra
básica, 54 % do salário mais fixo de R$
1.213,07 limitado a R$ 6.507,55. Da
parcela adicional, 2,2 % do lucro líquido
do primeiro semestre, limitado a R$
2.021,79.  O pagamento do restante será
feito até 01 de março de 2016.

Auxílio-refeição: de R$ 26 para R$
29,64 por dia.

Os bancários de Santa Maria
e região provaram que estão
unidos e prontos para lutar
por seus direitos. Entre os

dias 6 e 26 de outubro a greve da
categoria paralisou dezenas de agências
na base do Sindicato. Além disso, todas
as unidades de bancos privados em Santa
Maria permaneceram fechadas por mais
de duas semanas.

A base aprovou a greve em 30 de
setembro, durante assembleia na AABB.
A Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) indicou de início 5,5% de
reajuste, percentual que foi amplamente
rejeitado. Os bancários reivindicavam
reajuste salarial de 16% (incluindo
5,7% de aumento real).

Após 21 dias de paralisação, os
bancários de Santa Maria e região
decidiram pelo fim do movimento. A
assembleia se manteve unificada até o
final, com a base realizando uma
votação conjunta e aprovando as
propostas da Fenaban e também as
propostas específicas de Caixa, Banco
do Brasil e Banrisul.

Foram aceitos os reajustes de 10%
para os salários, para a PLR e para o piso e
o de 14% para os vales refeição e
alimentação. Os dias não trabalhados
entre 06 e 26 de outubro, por motivo de
paralisação, não serão descontados e serão
compensados, com a prestação de jornada
suplementar de trabalho, limitada a uma
hora diária, no período compreendido
entre a data da assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho (3 de novembro) até
o dia 15 de dezembro de 2015, e, por
consequência, não será considerada como
jornada extraordinária, nos termos da lei.

O diretor do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região,
Marcello Carrión, avalia a greve deste
ano como positiva.

- Tivemos uma mobilização forte na
região, com mais de 40 agências
públicas e privadas paralisadas durante
toda a greve. Infelizmente, por
circunstâncias de grandes bases que

Cesta-alimentação: de R$
431,16 para R$ 491,52

13ª cesta-alimentação: de
R$431,16 para R$
491,52

Auxílio-creche/babá: de
R$ 358,82 para R$
394,70 (para filhos até 71
meses). E de R$ 306,96
para R$ 337,66 (para
filhos até 83 meses).

Requalificação pro-
fissional: de R$
1.227,00 para R$
1.349,70

Saúde - A Fenaban apresentou
um termo de entendimento a ser
assinado entre os cinco maiores
bancos e o movimento sindical para

tratar de ajustes na gestão de pessoas
das instituições para prevenir os riscos
de confl i tos  no ambiente de
trabalho. 
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Greve demonstrou a
mobilização dos bancários

Campanha Salarial 2015

Dezenas de
agências
permaneceram
paralisadas durante
21 dias

Itaú Rio Branco HSBC Bradesco Presidente Vargas

Itaú Catedral

Santander Centro

Itaú Medianeira

Banco do Brasil Centro Bradesco Centro

Santander MedianeiraBanrisul Centro

Fotos Maiquel Rosauro

Caixa Centro
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Diversas ações nos
80 anos do Sindicato

Gastronomia, artesanato,
apresentações artísticas e
fotografia estão entre os
eventos realizados em
setembro e outubro

Comemoração

OSindicato dos Bancários segue
comemorando seus 80 anos com diversas
ações gratuitas para seus sindicalizados.
As atividades mais recentes

contemplaram gastronomia, artesanato, fotografia e
apresentações artísticas.

Em 19 de setembro, na Cozinha do Centro de
Referência em Economia Solidária Dom Ivo
Lorscheiter, foi realizada a Oficina de Risotos e Tortas.
A atividade ministrada por Cristina Dalmolin contou
com a produção de risotos de Funghi, Moranga
Cabotiá, Camarão e Legumes. Após o almoço, os
bancários produziram Torta Caseira, Pie Preguiçosa
de Banana, Abacaxi e Glória Blumenau.

Em 26 de setembro, ocorreu a Oficina de
Artesanato - Pintura em MDF com técnica de
découpage com guardanapo e stencil. O evento
ocorreu na Sede II do Sindicato e foi ministrado por
Ana Maria Peronio.

Os bancários que participaram das Oficinas de
Fotografia tiveram um sábado diferente em 3 de
outubro, quando realizaram o Passeio Fotográfico pela
Quarta Colônia. A atividade liderada pela fotógrafa
Deise Fachin incluiu registros em frente à Igreja Matriz
São Pedro, no distrito santa-mariense de Arroio
Grande; no Monumento ao Imigrante e na Igreja

Matriz Santo Antônio de
Pádua, em Silveira
Martins; almoço no
Ristorante La Sorella; e
visita ao Jardim das
Esculturas, em São João
dos Mellos, distrito de
Júlio de Castilhos (con-
fira os registros na página
ao lado).

Também em 3 de
outubro, foi realizado na
Praça Saldanha Marinho,
em Santa Maria, o
evento Bancários Fa-
zendo Arte na Praça. A
atividade organizada por
Jane Andiara Zófoli e
Claudenir Teixeira Freitas
contou com apresenta-
ções artísticas, que in-
cluíram teatro, dança e
música (confira fotos na
página ao lado).

Os bancários voltaram à cozinha em 17 de outubro
para a Escolha dos Risotos para a 6ª Mostra de Talentos
Bancários. Na ocasião, foram eleitos para a Mostra o
Risoto de Palmito, de Juliana do Carmo, e o Risoto
de Frango, de Margarete Thomasi, ambas do Banrisul.
No mesmo dia, também ocorreu uma
Oficina de Sobremesas, ministrada por
Cristina Dalmolin.

Em 24 de outubro, foi a vez da segunda
edição da Oficina de Cucas Alemãs.
Cristina Dalmolin orientou os bancários
na produção de cucas com recheios de
chocolate, coco, abacaxi, figo, pêssego, nata
com queijo e maçã. No dia Mostra, em
21 de novembro, os bancários voltam à
cozinha para produzir cucas para o evento.

Participe você também!
Novas oficinas ainda vão ocorrer até o

final do ano. Em 28 de novembro, é a
vez da segunda edição da Oficina de Pizzas.
Em 5 de dezembro, uma nova Oficina de

Segunda edição da Oficina de Cucas Alemãs

Oficina de Artesanato

Passeio Fotográfico pela Quarta Colônia Escolha dos Risotos para a 6ª Mostra de Talentos Bancários

Artesanato será realizada, com a produção de Porta
Panetone. Já em 12 de dezembro, está marcado o
último evento comemorativo dos 80 anos do
Sindicato: Oficina de Panetones. Confira como se
inscrever nos cartazes publicados nas páginas 2, 3 e 4
desta edição do Conta Corrente. 

Bancários Fazendo Arte na Praça

Foto Jane Andiara Zófoli

Fotos Maiquel Rosauro

Oficina de Risotos e Tortas
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Cultura

Passeio Fotográfico na Quarta Colônia
Confira alguns dos
registros dos
bancários que
participaram da
atividade realizada
em 3 de outubro

Foto Luciane Brum / Arquivo pessoal

Athos Miralha da Cunha, Caixa

Foto Athos Miralha da Cunha / Arquivo pessoal

Juliana do Carmo, Banrisul

Foto Juliana do Carmo / Arquivo pessoal

Luciane Brum, Banrisul

Heitor Schwans de Paula, Bradesco

Foto Heitor Schwans de Paula / Arquivo pessoal

João Vitor Costa, Banrisul

Foto João Vitor Costa / Arquivo pessoal

Alexandre Soares, Bradesco

Foto Alexandre Soares / Arquivo pessoal

Jone Ivana do Amaral Gomes, Caixa

Foto Jone Ivana do Amaral Gomes / Arquivo pessoal
Inez Brezolin Serdotte, Banco do Brasil

Foto Inez Brezolin Serdotte / Arquivo pessoal

Márcio de Lima Gonçalves, Banco do Brasil

Foto Márcio de Lima Gonçalves / Arquivo pessoal

Paulo Thies Lopes, Caixa

Foto Paulo Thies Lopes / Arquivo pessoal

Bancários Fazendo Arte na Praça
Fotos Jane Andiara Zófoli




