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Mostra de talentos e
de solidariedade

AABB ficou lotada durante a 3ª Mostra Musical de Talentos Bancários de Santa Maria e Região, realizada em 30 de novembro

A 3ª Mostra Musical de Talentos Bancários foi um grande
sucesso. Centenas de sindicalizados e seus familiares participaram
do evento realizado na AABB, em 30 de novembro. Mais do que
prestigiar os colegas e se divertir em uma noite de boa música, os

Foto Germano Rorato

bancários também ajudaram quem realmente precisa.
Como forma de ingresso para a Mostra foram doados alimentos

não perecíveis, posteriormente doados a uma instituição de caridade
de Santa Maria. Leias na páginas 5 e Contracapa.

Amigos bancários!

O Natal! A própria palavra enche nossos corações de alegria. Não
importa quanto temamos as pressas, as listas de presentes natalinos e
as felicitações que nos fiquem por fazer. Quando chegue no dia de
Natal, vem-nos o mesmo calor que sentíamos quando éramos
meninos, o mesmo calor que envolve nosso coração e nosso lar.

Feliz Natal!

São os votos dos diretores do Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região!

Gestão MAIS Pra Seguir Conquistando

Foto Divulgação



Feliz 2013!
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Cineclubismo em Santa Maria e
criação do Otelo Cineclube

 Artigos

Rejo Friedrich, bancário da Caixa
www.rejofriedrich.blogspot.com.br

Acada ano que passa, olhamos
para trás e percebemos que o
tempo é implacável com todas

as criaturas desse mundo.
Tem um amigo meu que tem um

cão em sua casa, o qual adotou, o bicho
deve ter uns treze anos de idade, que
creio deva corresponder a uns 80 anos
de gente, o bicho caminha devagar e
todo duro. Aí percebo como é que eu
vou ficar daqui há alguns anos...

Por enquanto eu acho engraçado,
quero ver quando chegar.

Mas o que me preocupa mesmo
não é a inevitável degeneração pela
qual os seres vivos começam a passar,
mas sim o ano a menos.

Olho para o passado e vejo um
guri cheio de planos e sonhos, coisas
que ele pensou que faria quando fosse
adulto, como eu sou hoje em dia.

Sonhos grandes, sonhos pequenos
e vejo esse guri me cobrando a cada

Ficando velho

Francine Nunes
Mestre em Ciências Sociais/UFSM
Pós-graduanda em Cinema /
UNIFRA

Ocineclubismo é uma
prática que remonta à
França do início da

década de 20 que, no entanto se
espalhou pelo mundo, sendo
responsável desde então pela
formação cultural e estética em
torno da fruição e debate de filmes
de diversos gêneros. Sua
característica associativa,
democrática e de teor cultural
acompanhou o desenvolvimento
urbano das cidades.  O primeiro
cineclube no Brasil, chamado
Chaplin Club,  foi criado em
1929 no Rio de Janeiro. Em
Santa Maria surgiu o Clube de
Cinema em 1951, idealizado por
Edmundo Cardoso e que
funcionou no antigo Centro
Cultural, atual prédio do Theatro
Treze de Maio, no período de
1951 a 1962. Na década de 50 a
atividade cineclubista era em
geral restrita a um grupo de

intelectuais interessados em
cinema, quadro que foi sendo
alterado com as mudanças nos
sistemas de produção, disseminação
e consumo de bens simbólicos. Já
nos anos 70, o cineclubismo esteve
principalmente relacionado ao
debate político. Foi nesse contexto
que em 1978 é criado o Cineclube
Lanterninha Aurélio juntamente
com a fundação da CESMA
(Cooperativa dos Estudantes de
Santa Maria). A diminuição de
espectadores de salas de cinema e
de cineclubes nas décadas de 80 e
90 devido, principalmente, ao
consumo caseiro de filmes,
intensificado pelo desmantelamento
do movimento cineclubista
brasileiro e das distribuidoras de
filmes, provocou um hiato nas
atividades em todo o país.

O Cineclube Otelo, mantido
pelo Sindicato dos Bancários de
Santa Maria, foi uma experiência
desenvolvida de 1995 a 1999
justamente durante a paralisação
das atividades do Lanterninha
Aurélio. A ideia foi inicialmente
apresentada por Luiz Alberto Cassol

e teve apoio de Paulo Tavares,
diretor cultural do sindicato na
época. O nome, em homenagem
ao ator brasileiro Grande Otelo,
servia também para indicar uma
preocupação com a exibição de
filmes brasileiros. As sessões
ocorriam aos sábados na sala de
vídeo da sede localizada à Rua
Serafim Valandro. Além da
entrada gratuita, era realizada a
distribuição de um informativo
com a programação do mês e
notícias cinematográficas para os
cerca de 500 sócios. No mês de
outubro era preparada uma
programação especial pelo Dia
da Criança, o chamado
“Otelinho Cineclube”.

Atualmente Santa Maria
conta com três cineclubes
(Cineclube Lanterninha Aurélio,
Catatau Cineclube e Cineclube
Unifra) e é conhecida
internacionalmente por suas
atividades no setor. Em todo o
país existem mais de 1.000
cineclubes independentes ou
ligados a escolas, sindicatos,
teatros, centros culturais, etc.

Diretor de Comunicação:
Juliano Pacheco da Luz

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; 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
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ano que passa:
 - Olha só! Mais um ano passou e

você ainda não fez isso, também não fez
aquilo! Cadê o seu compromisso comigo?
Por que não é mais fiel ao que você
sonhou?

- Olha! Eu estive ocupado. Tenho
trabalho. Tenho filhos lindos como
jamais você sonhou que eu teria. Tá
sabendo?

- Tá tudo bem. Aí você até superou
as expectativas. Mas existem muitos
sonhos ainda não atingidos. Planos nem
sequer iniciados. O que você tem a me
dizer sobre isso?

- Sei, sei... Para alguns me faltou
coragem mesmo de começar. Outros eu
abandonei. Alguns estão pela metade...

- Sim. Só desculpas. Você não é nem
sequer próximo do adulto que eu sonhava
em ser...

Fico envergonhado do guri que eu
era. Ele sonhava tanto, com tantas coisas,
sabia do seu próprio potencial, sabia que
poderia fazer várias coisas que ainda não
fiz. O guri me cobra todos os anos,

principalmente próximo de meu
aniversário.

De uns anos para cá, já estou meio
sem argumentos pra explicar algumas
decisões equivocadas que tive na minha
vida. Ele ignora outras coisas boas que
fiz, que ele nem sequer havia pensado.

Muitas coisas foram sobrepostas
pelo pragmatismo da vida. Estive
muito empenhado com a simples
tarefa de ganhar a vida. Um guri pobre,
criado no interior e que foi morar com
uns 6 anos na cidade, sempre estive
ocupado desde novo com coisas como
estudar de noite e trabalhar de dia.

A vida traz coisas inesperadas pra
gente, muitas delas foram conseguidas
com muita luta, outras foram presentes
ganhados. Como os meus filhos.

- Quer saber de uma coisa guri:
Vai te catar!

- Muitas das decisões certas ou
erradas que tomei, tu de certa forma
ajudastes a tomar.

- Fica aí cobrando, mas vê se não
exagera. Viu?

Ofim de ano chega ao seu final. Mais uma
vez é tempo de avaliar tudo o que deu
certo e errado nos últimos 12 meses a

fim de planejar o novo ciclo que inicia em
janeiro.

2012 foi um ano de muita luta, no qual os
banqueiros reafirmaram a sua ganância para
obter o máximo de lucro. A cada ano que passa,
parece não importar os obstáculos e limitações
para que os patrões alcancem o lucro almejado.
Quem sofre com isso são os bancários,
obrigados a buscar metas abusivas, a cumprir
longas jornadas de trabalho e ver sua saúde
piorando cada vez mais.

Precisamos dar um basta nesta situação. Só
conseguimos melhorias quando estamos unidos,
lutando juntos por uma causa comum. Não
podemos deixar que se repitam casos como o
do Santander que ameaçou demitir milhares de
bancários por todo o país neste mês de
dezembro.

Ao invés de promover um Natal de
demissões em massa, o Santander deveria fazer
contratações, acabar com a rotatividade,
melhorar as condições de trabalho e apostar
no crescimento do país. Por isso, exigimos a
reintegração dos desligados e a manutenção dos
empregos dos trabalhadores.

Da mesma forma, devemos ficar atentos aos
grupos de trabalhos e comissões que discutem
planos de carreira. É o futuro de nossa categoria
que está em jogo e precisamos estar cientes de
todas as clausulas que são aprovadas nas
negociações específicas.

Para isso, é preciso ficar atento às notícias
sobre a categoria através dos sites de notícias e
de sindicatos, além das redes sociais e jornal.
Hoje em dia é muito simples e rápido saber de
todas as notícias em alguns minutos na frente
do computador.

Já o Natal está chegando, época em nos
aproximamos de amigos, colegas, familiares e
até darmos uma chance para aquelas pessoas a
quem não simpatizamos. Tempo de
repensarmos nossas atitudes e ajudarmos quem
estiver a nosso alcance.

Quais são os seus objetivos para 2013? Se o
seu intuito for melhorar o seu ambiente de
trabalho e trazer mais dignidade aos seus
colegas de banco, então o Sindicato dos
Bancários é o local onde você deve estar!
Participe das reuniões e assembleias, de a sua
opinião, denuncie as irregularidades, vamos
juntos fazer de 2013 um ano de grande
crescimento para a categoria bancária!
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Em média, valor da comissão em
razão do desempenho de função

gratificada representa 40% do salário

Assessoria Jurídica do SEEB SM e Região:
Plantão no Sindicato

às terças e quintas, das 15h às 18h, ou no
escritório do advogado: (55) 3222.4007

Gabriel Fioravante
Advogado do Sindicato

O desempenho de função gratificada, antes
chamado de cargo comissionado,
representa grande incremento salarial

para os empregados da Caixa. Em média, o valor
da comissão em razão do desempenho de função
gratificada representa 40% do salário do
empregado.

Também por este motivo, é sabido o dissabor
experimentado pelo empregado quando deixa de
ocupar função gratificada, sofrendo perda salarial.
Por este motivo, é preciso alertar que, na hipótese
de o empregado deixar de ocupar função
gratificada por vontade do banco, nem sempre o
valor da comissão lhe poderá ser retirado.

Após dez anos de desempenho da função
gratificada, o empregado faz jus à incorporação
do valor da comissão ao salário e, segundo recente
decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
em Brasília, deve ser incorporado 100% deste
valor. Resta evidente a ilegalidade cometida pela
Caixa, que, em média, incorpora apenas 70% do
valor da gratificação de função aos empregados
que de deixam de ocupar função gratificada.

Charge

 Conceitos e divergências
marcam debate do
Plano de Carreira

Uma das imagens que pode explicar o atual estágio das
negociações dentro de uma Comissão de Trabalho Paritária é a de
uma máquina fotográfica. Na manhã de 21 de novembro, na sede
da Fetrafi-RS, em Porto Alegre, uma das representantes dos
trabalhadores usou o exemplo para definir a segunda reunião da
Comissão após a greve, explicando que o encontro serviu para
colocar o filme na câmera fotográfica.

O processo de captação e congelamento da imagem foi a senha
para dar o tom da reunião: apresentar conceitos gerais sobre o que
os trabalhadores consideram importante para alinhavar o plano
de carreira e expor divergências com a direção do Banrisul.

A reunião da Comissão Paritária durou cerca de 2h30min. A
matriz salarial e o tamanho da tabela de enquadramento
concentraram os debates, mas nada foi decidido. O GT Carreira,
formado pelos trabalhadores, uma das partes da Comissão Paritária,
composta também por diretores do Banrisul, reforçou a ideia de
que as discussões desta etapa da construção do Plano de Carreira
são prévias e a decisão se dará em fóruns específicos.

O estudo tem prazo até o dia 30 de março para ficar pronto. O
limite foi conquistado pelos trabalhadores na Campanha Salarial
de 2012, durante a greve dos banrisulenses.

A proposta dos trabalhadores é que o banco passe a entender a
carreira do banrisulense como investimento e processo de gestão
dos seus objetivos. Essa perspectiva estabelece parâmetros para
pensar a capacitação e a formação dos bancários, cursos, seminários,
entre outros, assim como a atuação do Banrisul como banco
público à sociedade. Assim, os trabalhadores propõem que o banco
estabeleça 14 níveis de remuneração, com step de dois anos e
aumento de 7% a cada nível. Trata-se de proposta da própria
categoria definida no 2º Seminário sobre o Plano de Carreira.

Caixa

Entenda seus direitos: adicional de transferência
No setor bancário são muito comuns as transferências de município de trabalho dos funcionários. Por

vezes, ao longo da carreira, um bancários chega a acumular mais de 10 transferência de município, somando
em torno de 3 anos de permanência em cada localidade. Ocorre que, como todos sabem, situações constantes
de troca de local de trabalho são quase sempre prejudiciais, principalmente às relações familiares e sociais.

Em razão disso, de acordo com a CLT, durante transferências de local de trabalho provisórias ou de
curto período, o empregado faz jus ao recebimento de um adicional salarial, chamado adicional de
transferência. Por transferências provisórias ou de curto período são entendidas aquelas transferência que
perduram entorno de 3 anos ou menos

O adicional de transferência deve corresponder a 25% do salário do empregado. Em razão do alto valor
do adicional de transferência previsto na CLT, é importante frisar que este não se confunde com ajudas de
custo pagas pelos bancos para custear a própria transferência, por vezes denominadas como o próprio
adicional de transferência. O adicional de transferência previsto na CLT deve ser pago durante todo o
período de transferência, sempre no valor mensal mínimo de 25% do salário.

Na prática, não se verifica nenhum banco que cumpre o disposto na CLT e paga o adicional de transferência
aos seus empregados, de forma que somente ingressando na justiça os bancários obtém o direito de receber
esta verba.

Empregados da Caixa que já ocuparam funções
gratificadas ou cargos comissionados podem ingressar
com ação cobrando a incorporação de 100% da
gratificação ao salário

Foto Maiquel Rosauro

Desta forma, os empregados da Caixa que já
ocuparam funções gratificadas ou cargos
comissionados podem ingressar com ação
cobrando a incorporação de 100% da gratificação
ao salário. Além disso, é possível aos empregados
que ainda desempenham função gratificada
ingressar na justiça visando a garantir que, caso
deixem de ocupar seu cargo, tenham 100% do
valor da gratificação incorporado ao salário. 

 APESC / UNISC - Pós-graduação latu sensu -
modalidade EAD da UNISC
Desconto: 10% do valor bruto da mensalidade
Contato: (51) 3717-7664 - www.ead.unisc.br
Cursos: Gestão por Processos de Negócios / Gestão
de Pessoas / MBA em Mkt Estratégico

 Parler Piscologia
Psicólogos que atendem na clínica: Marcel Mata de
Souza, Silvana de Oliveira Tatto, Marcelo Nunes de
Mello e Elisandra Zinelli
Desconto de 60% sobre o valor de tabela para
sindicalizados e seus dependentes
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1083 - sala 01 -
Santa Maria/RS
Fone: (55) 3223-9591

 Cirurgiã Dentista
Mirela Sangoi Barreto - CRO 20580
Especialização em Endodontia (tratamento de canal).
Realiza também Clínica Geral
Desconto de 20% a 30% sindicalizados e
dependentes
Endereço: Rua Roque Calage, 8 - sala 21 - Santa
Maria/RS - Fone: (55) 9926-0304 / (55) 3221-4442

 Psicóloga
Maristela Bernadini Bello
Desconto de 50% para sindicalizados e seus
dependentes
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2084 - Clínica
Doutor Pedro Martinez - Centro - Santa Maria
Fone: (55) 3223-5340 / (55) 9938-5253

Novos convênios

Banrisul
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AABB

Clube realiza campanha para
arrecadar novos sócios

Fique por dentro. Acesse www.bancariossm.org.br

A Associação Atlética Banco do
Brasil (AABB) desenvolve uma
campanha para arrecadar novos

sócios. O objetivo é divulgar as
vantagens do clube que não é exclusivo
para funcionários do Banco do Brasil.
Ou seja, qualquer pessoa pode se associar
na modalidade sócio comunitário.

Segundo o presidente da AABB Santa
Maria, Juarez Fernando Santos Lopes, a
entidade possui hoje cerca de 500 sócios
registrados (sem contar os dependentes),
sendo que a metade integra a categoria
sócio comunitário. O valor da
mensalidade é o mesmo, independente
da forma de associação.

- Somos um clube familiar, não
temos uma visão exclusiva empresarial.
Se você analisar tudo o que oferecemos,
vai ver que vale a pena se associar na
AABB - afirma Lopes.

A prática desportiva, o lazer e as
atividades sociais são opções para quem

Foto Germano Rorato

Não precisa ser
funcionário do Banco do
Brasil para ser sócio
da AABB

busca garantir melhor qualidade de vida.
Há várias opções de entretenimento
realizadas durante o ano, como Jantar
Dançante, Almoço e Jantar dos
Aposentados, Chá das Senhoras, Festas
Temáticas, Happy Hours, entre outros.
Além disso, com patrocínio Seguro Ouro
Vida do Banco do Brasil, a AABB
mantém o Coral Giuseppe Verdi -
integrante do programa cultural Corais
da Fenabb.

O Salão Nobre climatizado é uma
boa opção para festas de casamento,
aniversário e formatura. Já a
infraestrutura esportiva é voltada uma
melhor qualidade de vida dos associados,
oferecendo ginásio poliesportivo, ginásio
de bocha, piscinas, departamento de
futsal, departamento de voleibol, Clube
de Casais da Bocha, sinuca, escolinhas
esportivas, voleibol adaptado a melhor
idade (em parceria com o SESC),
academia de musculação, ginástica
localizada, pilates e capoeira.

A AABB possui uma sede campestre
que oferece mata nativa, córregos,
churrasqueiras em meio à natureza, área
de camping com banheiros, campo de

Salão Nobre climatizado é uma das melhores opções para eventos em Santa Maria

Bradesco
Coletivo Estadual discute pendências dos funcionários

Durante reunião ocorrida em 29 de
novembro, na sede da Fetrafi-RS, o
Coletivo Estadual de Dirigentes Sindicais
do Bradesco discutiu demandas que
foram encaminhadas junto à direção do
banco, em outra reunião ocorrida no dia
seguinte, em São Paulo. Um dos
principais temas debatidos pelos
sindicalistas foi o Saúde Bradesco. Entre
os problemas apontados pelos bancários
estão: a falta de profissionais credenciados,
principalmente no interior do Estado,
incluindo clínicos gerais, especialistas,
psicólogos e nutricionistas. Em muitas
localidades existem hospitais, clínicas e
laboratórios credenciados, mas faltam
médicos credenciados, o que obriga os
usuários a pagar pelo atendimento
particular.

Segundo as informações repassadas
pelos sindicatos, as principais
dificuldades de credenciamento estão
relacionadas à extensa burocracia exigida
pelo Bradesco Saúde os baixos valores
pagos aos médicos pelas consultas. Os
problemas também atingem o
atendimento odontológico.

Os dirigentes sindicais lembraram
que o Bradesco já havia se comprometido
de realizar uma campanha de incentivo

ao credenciamento de profissionais. No
entanto, este trabalho envolveu apenas
o Sindicato de Santo Ângelo, sendo que
representantes do Bradesco Saúde não
procuraram as demais entidades
sindicais.

Na avaliação do Coletivo Estadual, o
Bradesco deve se responsabilizar pela
qualificação dos serviços prestados
através do Bradesco Saúde, tomando as
iniciativas necessárias para oferecer os
serviços que a ANS - Agência Nacional
de Saúde exige de um Plano de Saúde.

Dando continuidade às reuniões
entre Federações e o Bradesco, mais uma
rodada de negociações com a Fetrafi-RS
foi realizada na última sexta-feira, 30,
em São Paulo. O Grupo Bradesco estava
presentado pelo Superintendente do
Saúde Bradesco para a Região Sul (RS,
SC e PR), Marcelo Costa Beber; o
Bradesco Dental pelo Dr. Andre Luiz
Marigo Camargo - Gerente de
Credenciamento/ Rede UNA e pela
Relações Sindicais do banco, Silvia
Eduara Cavalheiro. Já a Fetrafi-RS foi
representada pelos dirigentes sindicais
Mauro José Mânica (Santo Ângelo);
Geovana Freitas (SindBancários); Sandro
Cheiran (Camaquã) e representantes da

Contraf/CUT.
Nesta reunião os dirigentes levaram

demandas discutidas no Coletivo
Estadual de Dirigentes Sindicais do
Bradesco no RS. Não foi possível discutir
todos os temas porque o objetivo da
reunião era tratar apenas das questões
do Bradesco Saúde. Confira os destaques:

Os representantes do Bradesco Saúde
mostraram aos dirigentes sindicais uma
planilha, na qual listam os novos
médicos e dentistas credenciados no ano
de 2012, fruto da reivindicação dos
dirigentes sindicais feita na última
reunião que aconteceu no último mês
de julho, que segundo o banco,
contemplando todo o estado.

Os dirigentes sindicais informaram
ao banco que embora estes
credenciamentos tenham evoluído em
relação ao ano anterior, ainda não é o
suficiente, principalmente da Rede
UNA e que não representam a realidade,
devido às reclamações reiteradas
apresentadas no dia 29, na reunião do
Coletivo Estadual. A Relações Sindicais
do banco, Silvia Eduara Cavalheiro,
assumiu o compromisso de encaminhar
a planilha dos novos credenciamentos à
Fetrafi-RS, mas isto não ocorreu até a

publicação desta matéria.
Transferências e Promoções - Os

dirigentes cobraram do banco o atraso
na efetivação e pagamento de promoções,
inclusive quando envolvem
transferências de funcionários para
outras cidades. De acordo com os
sindicalistas, o Bradesco chega a levar
cerca de um ano para efetivar o
trabalhador em seu novo cargo. O banco
informou apenas que esta não é uma
orientação da instituição.

Nepotismo - Os dirigentes sindicais
informaram ao banco que os sindicatos
têm recebido denúncias relacionadas aos
processos seletivos de novos funcionários,
que incluem nepotismo e troca de favores
entre gestores, com a contração de filhos
e parentes de gerentes e superintendentes.
Os representantes do Bradesco
argumentaram que a instituição aceita
indicações de pessoas que trabalham na
instituição, que pode ser inclusive
familiares de novos contratados. O
critério, segundo eles é a aprovação na
seleção interna. No entanto, caso haja
comprovação de irregularidade, como o
caso de pessoas contratadas sem
aprovação no teste seletivo, Silvia disse que
o banco tomará providências. 

futebol, quadra de voleibol, salão para
eventos, playground infantil e piscina
com água natural. Está localizada na
Estrada Daniel Rizzi, próximo a Arroio
Grande, distrito de Santa Maria.

A sede Central fica na Rua dos
Andradas, 2026, bairro Centro.
Informações pelo fone (55) 3027-7327
e (55) 3027-7500. Visite também o site
www.santamaria.aabb.com.br. 
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Mostra Musical

Sindicato entrega doações à
Associação Leon Denis

O Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região realizou em 30 de
novembro, a 3ª Mostra Musical de
Talentos Bancários. O evento que
ocorreu na AABB foi um sucesso de
público e também de solidariedade.

Como forma de ingresso para a
Mostra Musical, os bancários doaram
alimentos não perecíveis. No total, foram
arrecadados cerca de 160 quilos de
alimentos.

Os diretores do Sindicato dos
Bancários, Alexandre Soares e Margarete
Thomasi, entregaram as doações à
Associação Leon Denis, de Santa Maria,
nesta segunda-feira, 3 de dezembro.

A Associação Leon Denis é uma
entidade assistencial sem fins lucrativos
que atende pessoas com câncer, HIV e
outras necessidades que estão em
tratamento médico-hospitalar no
Hospital Universitário.

- Esta doação do Sindicato dos
Bancários foi de vital importância.
Costumamos atender 16 pessoas por dia
e precisamos sempre de muitos
alimentos - agradece a presidente da

Bancários doaram elementos não
perecíveis como forma de
ingresso para o evento

Fique por dentro!

Centenas de bancários participaram da Mostra Musical, na AABB

Foto Germano Rorato

associação, Gertrudes Zanatta.
A instituição recebe qualquer doação

espontânea, como alimentos, material de
limpeza e higiene, além de roupas (novas
e usadas). A Associação Leon Denis fica
na Rua Erly de Almeida Lima, 520,
bairro Camobi. Informações pelo fone
(55) 3226-4928. 

 Santander
Demissões em massa

O Santander realizou demissões em
massa neste início de mês. A
redução do quadro tem como
justificativa uma crise econômica no
Brasil. O Santander ataca os
direitos dos trabalhadores e impõe
redução de salários e acúmulo de
funções. Mais de mil bancários já
foram demitidos, inclusive no Rio
Grande do Sul.

 Caixa
Mais funcionários

O quadro de pessoal da Caixa
Econômica Federal atingiu, em 30
de novembro, o total de 93.114
empregados. No Acordo Coletivo
de Trabalho 2011-2012, o banco
havia se comprometido a alcançar
92 mil postos de trabalho até 31
de dezembro de 2012. Desta
forma, o número foi superado com
um mês de antecedência. Já o
acordo 2012-2013 prevê que o
banco deve gerar mais 7 mil
empregos até 31 de dezembro de
2013, o que irá totalizar 99 mil
trabalhadores na Caixa.

 Banrisul
Lucro de R$ 627, 1 milhões

O Banrisul anunciou em 12 de
novembro que o lucro líquido no
terceiro trimestre do ano de R$
207,5 milhões, aumentou 1,2% em
comparação ao segundo semestre.
Em comparação com os nove
primeiros meses de 2011, os
ganhos diminuíram 7,5% em 2012,
mas mesmo assim alcançaram a
astronômica quantia de R$ 627, 1
milhões. Mesmo com este lucro
milionário, o Banrisul continua
pressionando seus funcionários.

 Polícia Federal
Bancos são multados

A Polícia Federal multou 12 bancos
em R$ 1,573 milhão por
descumprimento da lei federal nº
7.102/83 e normas de segurança,
em 29 de novembro, em Brasília:
Valor das multas
Bradesco - R$ 682.818,07
Banco do Brasil - R$ 282.361,06
Santander - R$ 154.659,48
Itaú Unibanco - R$ 122.376,82
HSBC - R$ 117.058,45
Caixa - R$ 101.093,76
Banestes - R$ 37.245,63
Mercantil do Brasil - R$ 21.282,00
Safra - R$ 15.961,50
BNB - R$ 14.188,70
Sofisa - R$ 14.188,70
Banco da Amazônia - R$ 10.642,06
Total de multas: R$ 1.573.876,23

Há mais de 20 anos, uma das
primeiras leis de cotas, aquela que
defende que 5% de todas as contratações
das empresas com mais de mil
empregados devem ser reservadas a
pessoas com deficiência, começou a
vigorar no Brasil. Em 3 de dezembro,
Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência, o que se vê é que a Lei segue
sendo descumprida no Brasil. Neste
panorama, incluem-se os bancos, que
nada mais são que concessões públicas
que lucram bilhões e pouco investem na
inclusão de deficientes.

Se apenas se fala de contratações, o
problema é ainda mais gritante no que
se refere à acessibilidade. Basta percorrer
as agências bancárias de uma cidade ou
qualquer outro estabelecimento e
perceber que rampas para cadeirantes,
elevadores amplos e outros dispositivos
praticamente inexistem.

Os bancários seguem exigindo que os
bancos se esforcem não só pela

contratação dos funcionários, mas
também para formá-los e capacitá-los
para profissionalmente. A categoria
também defende a preparação de
gestores para o atendimento desta parte
da população, como a instalação de todos
os equipamentos necessários para bem
recebê-los.

Bancos descumprem Lei das Cotas
Em levantamento realizado pelo

Sindicato dos Bancários de São Paulo

em 2010, ficou claro que os bancos
públicos, aqueles que deveriam dar
exemplo, são os que mais pecam no
respeito da Lei. Enquanto na Caixa
somente 0,54% dos trabalhadores são
portadores de deficiência, no Banco do
Brasil este número chega a 0,81%. Logo
depois vem o Bradesco, com 1,78%,
Itaú, com 3,81% e Santander com
4,74%. Entre as 243 pessoas
pesquisadas, 36% nunca foi
promovida. Destas, 70% tinha
graduação completa ou pós.

Somente 25% das vagas
estão ocupadas

Conforme o censo do IBGE de 2010,
o Brasil possui 45 milhões de pessoas com
deficiência. Cerca de 27 milhões tem
idade para trabalhar com carteira assinada,
entretanto somente 306.013 estavam no
mercado formal naquele ano. No caso da
Lei de Cotas apenas 1 a cada 4 vagas
reservadas por lei está ocupada. 

Acessibilidade
Bancos continuam descumprindo lei

para contratação de deficientes

Momento da entrega das doações à
Associação Leon Denis

Foto Divulgação

Instituições públicas são as que mais
pecam no respeito da Lei



Diretores do Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região distribuíram panfletos em agências do
Banco do Brasil em 28 de novembro, Dia Nacional de
Luta contra abusos no BB. A falta de funcionários, a
discriminação e a ameaça aos bancários, reclamações
dos clientes, o passivo trabalhista e o
descomissionamento que persegue os bancários foram
os principais pontos abordados.

O Banco do Brasil teve lucro líquido ajustado de
R$ 8,347 bilhões nos primeiros nove meses de 2012,
queda de 4,3% em relação ao mesmo período de 2011.
No entanto, quando se leva em consideração apenas o
resultado do trimestre, que foi de R$ 2,657 bilhões,
houve crescimento de 3,3% em relação ao terceiro
trimestre do ano passado. O balanço do banco foi
divulgado 8 de novembro.

A instituição comemorou o crescimento da carteira
de crédito tanto para pessoa física quanto jurídica, e
atribuiu o fato à queda das taxas de juros com o
programa Bom Pra Todos, lançado em abril. O ritmo
das contratações, por outro lado, não acompanhou a
aumento da demanda.

A carteira de crédito ampliada atingiu R$
532,3bilhões em setembro, expansão de 20,5% em doze
meses e de 4,7% em relação ao observado em junho.
Em nota à imprensa, o banco diz ter encerrado setembro
mais uma vez como líder do Sistema Financeiro Nacional
com 19,6% de participação de mercado em crédito,
contra 19,3% em setembro de 2011.

Contratações - O número de agências passou de
5.138 em setembro de 2011 para 5.339 em setembro
deste ano, um aumento de 201 unidades. Também
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Itaú

Sindicato dos Bancários protesta
contra horário estendido

Fique por dentro. Acesse www.bancariossm.org.br

Os diretores do Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e
Região realizaram um protesto

nas agências do Itaú em 5 de dezembro.
A ação fez parte do Dia Nacional de Luta
Contra Horário Estendido no Itaú.
Foram entregues panfletos sobre o tema
para funcionários e clientes do banco.

A implantação do horário estendido
feito pelo Itaú em diversas agências em
27 de agosto deste ano tem
sobrecarregado os funcionários e causado
consequências diretas no emprego,
jornada, organização de trabalho e
principalmente na qualidade de vida dos
trabalhadores, fragilizando a segurança
dos bancários e clientes.

Devido à forma unilateral e sem
transparência de colocar em prática o
projeto, a Contraf-CUT, federações e

Ação fez parte do Dia
Nacional de Luta Contra
Horário Estendido no Itaú

Diretores do Sindicato em frente à agência da Avenida Rio Branco

sindicatos de bancários de todo país
realizam o Dia Nacional de Luta, como
forma de pressionar o Itaú para que reveja
esse horário diferenciado e discuta com
os trabalhadores um novo modo de
organizar o atendimento.

Com o horário estendido, as agências
localizadas nos shoppings passaram a
abrir das 12h às 20h. Nos corredores,
as agências têm agora quatro horários
diferentes: 8h às 16h, 9h às 16h, 11h
às 18h e 11h às 19h. Hoje são 450
agências que esticaram o expediente ao
público. O objetivo do banco é chegar a
1.500 agências com horários ampliados
em todo o país.

O Itaú argumenta que o projeto visa
atender os clientes do banco que
desejam realizar operações de negócios.
Desta forma, essas agências ampliaram
em duas horas diárias o atendimento
para transações e destinaram outras cinco
horas diárias ininterruptas para
atendimento ao público, conforme
exigido pela norma do Banco Central.

Todavia, as informações recebidas nos

Fotos Maiquel Rosauro

sindicatos apontam que diversas agências
não possuem o movimento de clientes
que o banco afirma ter. Além disso, a

medida sequer amplia o número de
contratações, e os bancários estão sendo
obrigados a trabalhar no limite. 

Banco do Brasil

Manifestação cobra mais funcionários

houve aumento no número de funcionários, mas
pequeno. O quadro passou de 113.594 em setembro
de 2011 para 114.480 em setembro último. O
aumento representou apenas 0,7%, um número
bastante pequeno se comparado aos 20,5% de
crescimento na carteira de crédito.

As contratações não estão seguindo o ritmo do
aumento do crédito na instituição. Além disso, as
condições de saúde dos funcionários e de trabalho na
empresa são cada vez piores - a pressão pelas metas faz
aumentar o número de doenças psicológicas, consumo
de remédios, índices de problemas mentais e estresse. 

Manifestação na agência central do BB, em Santa Maria



Ciranda dos Livros é o novo projeto
do Sindicato dos Bancários de
Santa Maria e Região
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Literatura

Projeto incentiva a leitura
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Onde você guarda os seus livros,
em estantes ou armários
fechados? No Sindicato dos

Bancários de Santa Maria e Região, os
livros estão livres!

Luiz Felipe Scolari, em seus primeiros minutos como
treinador empossado da Seleção Brasileira, causou
incômodo entre os bancários. Em 29 de novembro, o
treinador disse que os jogadores que não souberem lidar
com pressão devem ir trabalhar no Banco do Brasil. O
órgão federal repudiou o posicionamento dele. E os
bancários foram no mesmo tom.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) disse que se sentiu
desrespeitada e alegou que o trabalho dos profissionais
da categoria envolve alta dose de pressão. Por fim, disse
que o treinador começou mal no retorno ao comando
da Seleção.

O Banco do Brasil foi mais leve. Mesmo assim,
lamentou as declarações do treinador e disse que um
dos alicerces de seus funcionários é o respeito. Também
observou que incentiva há 20 anos o vôlei brasileiro.

Confira a nota da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro

“A Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) repudia a declaração
do técnico Luiz Felipe Scolari sobre o trabalho dos
bancários do Banco do Brasil, feita na entrevista coletiva
desta quinta-feira 29, no Rio de Janeiro, ao reassumir
o posto de treinador da Seleção Brasileira.

Ao afirmar que, “se não tiver pressão, vai trabalhar
no Banco do Brasil, senta no escritório e não faz nada”,
Felipão não apenas desrespeita os trabalhadores
bancários, como demonstra total desconhecimento
sobre a realidade do trabalho no sistema financeiro
nacional.

Cerca de 1.200 bancários são afastados do trabalho

No verso da capa de cada livro há
explicações sobre o projeto

Fotos Maiquel Rosauro

Em novembro, teve início o projeto
Ciranda dos Livros, que visa incentivar
a leitura de bancários e comunidade.
Diversos títulos são oferecidos na Sede I
do Sindicato, onde qualquer pessoa pode
pagar quantas obras quiser pelo tempo
que desejar.

E nem é preciso devolver os títulos.
O único pedido dos diretores do
Sindicato é ler e depois passar o livro
adiante, ou seja, dar liberdade para que
a obra seja lida por outra pessoa.

A inciativa surgiu do bancário
Manoel Pereira de Almeida Neto, do
Banco do Brasil, que veio de São Paulo
para atuar em Santa Maria.

- Em Assis, no interior de São Paulo,
havia um projeto semelhante.  O
objetivo é incentivar a leitura, sem
precisar devolver o livro, não ficando
preso a prazos como se fosse uma
biblioteca. O importante é ler e depois
passar para outra pessoa - explica o
bancário.

Os livros recebidos no Sindicato
recebem no verso da capa informações

Livros à disposição de bancários e comunidade na Sede I do
Sindicato dos Bancários de Santa Maria e Região

sobre o projeto Ciranda dos Livros, no
qual é explicado o propósito da inciativa.
Também há um pedido para que os

leitores se manifestem, através de e-mail
ou pelo Facebook, e digam como
encontraram o livro.

Banco do Brasil

Bancários e BB repudiam declaração de Felipão
mensalmente, por razões de saúde,
vítimas do assédio moral e da pressão
violenta para que cumpram as metas
abusivas de produção e vendas
impostas pelas instituições
financeiras, inclusive o Banco do
Brasil.

Luiz Felipe Scolari começou mal
como novo técnico da Seleção
Brasileira. Esperamos que ele não
esteja tão desatualizado sobre futebol
quanto está sobre as relações de
trabalho nos bancos”.

Confira a nota do Banco do Brasil
“O Banco do Brasil, junto com

todo o povo brasileiro, deseja boa
sorte ao técnico Luiz Felipe Scolari
em seu novo desafio à frente da
Seleção, e torce para que as grandes
conquistas do vôlei brasileiro,
patrocinado pelo BB há mais de 20
anos, inspirem o trabalho da Seleção.

Entretanto, o Banco do Brasil
lamenta o comentário infeliz do
técnico Luiz Felipe Scolari e afirma
que se orgulha por contar com 116
mil funcionários que todos os dias
vestem a camisa do Banco, com as
cores do Brasil, e trabalham com dedicação e
compromisso para atender com excelência às
necessidades de nossos clientes e do nosso País.

Para a família BB, planejamento, respeito e

Charge do site Humor Tadela sobre a declaração de Felipão

Foto C www.humortaldela.com.br

organização são os segredos para uma estratégia de
sucesso que transforma a pressão do dia-a-dia em
motivação para as conquistas e para o apoio ao
desenvolvimento do Brasil”. 
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Centenas de bancários compareceram à AABB,
em 30 de novembro, para prestigiar a 3ª
Mostra Musical de Talentos Bancários. Mais

de vinte músicos subiram ao palco para mostrar o
seu talento.

Veja mais fotos em www.facebook.com/
bancariossm.

Cultura

Confira imagens da 3ª Mostra
Musical de Talentos Bancários

Siga o Sindicato no Twitter:
www.twitter.com/Bancarios_SM
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Evento foi realizado na
AABB, em 30 de novembro

Fotos Germano Rorato




