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Sindicato ganha causa de mais de 1 milhão

Foto: Daíse Escobar

O Sindicato obteve ganho 
de causa na ação que cobrava 
diferenças da não incidência da 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) e décimo terceiro 
salário sobre a gratificação 
semestral para os bancários e 
bancárias do Bradesco. O processo 
foi ajuizado em 2005, na 3ª Vara 
do Trabalho de Caxias do Sul. 

Atuando como substituto 
processual, o que garante que o 
bancário sócio fique protegido, 
o Sindicato dos Bancários de 
Caxias do Sul e Região ganhou 
uma ação que cobrava pagamento 
adequado aos trabalhadores  e 
trabalhadoras. 

Na ação, foram beneficiados 

                                                ...e confira as redes sociais do sindicato

       @SindiBancax                   facebook.com/BancariosCaxias

126 bancários sindicalizados que 
estavam lotados no Bradesco 
S/A, na data de ajuizamento da 
ação. Ao todo, o valor da ação 
soma R$ 1.335.135,80 (um 
milhão, trezentos e trinta e cinco 
mil, cento e trinta e cindo reais 
com oitenta centavos), que foram 
distribuídos aos bancários 
substituídos pelo sindicato. 

Cada sócio recebeu o valor 
correspondente a dez anos, 
de 2000/2010, irregularmente 
pagos pelo banco.  O Sindicato 
agiu em nome próprio, visando 
o cumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho para os 
bancários do Bradesco S/A 

sindicalizados que integram a 
base territorial da entidade. 

Os bancários e bancárias 
que queiram ser representados 
em ações futuras, devem 
procurar o sindicato, para 
efetivar sua filiação. Para o 
Coordenador da Secretaria de 
Saúde e Relações do Trabalho, 
Vilmar José Castagna, “é 

Mais uma vez a substitição processoal feita pelo Sindicato garantiu direitos e avançou nas conquistas 

Bancários  de Gramado e Canela são 
beneficiados com ação trabalhista

importante lembrar que não é 
somente em situações jurídicas que 
o bancário tem apoio do Sindicato, 
a representação nas lutas da 
categoria são abrangentes como 
campanha salarial, negociações 
específicas por banco através dos 
COE (Comissão de Organização por 
Empresa), entre outras”.  

Banrisul – Divisor 150: Ação que busca o calculo correto do pagamento das 
horas extras;

Banco do Brasil – Ação de 7ª e 8ª hora dos Assistentes e criação da CCV 
(Comissão de Conciliação Voluntária).

Novas Ações representadas pelo sindicato 

     Da mesma forma, atuando como 
substituto processual o Sindicato 
dos Bancários de Caxias do Sul 
e Região ganhou nova ação em 
Junho 2013, o qual foi distribuído 
aos bancários no dia 13 deste 
mesmo mês. 
     A ação cobrou o pagamento de 
PLR sobre diferenças de décimo 

terceiro salário e 

integração de gratificações 
semestrais no Banco Bradesco 
S/A. 
  Cada sócio recebeu o valor 
correspondente aos cinco anos 
anteriores à data de ingresso da 
ação (2010) e mais parcelas futuras. 
Valores que não estavam sendo 
pagos corretamente pelo banco. Ao 
todo, o valor da ação foi superior 
a R$ 35.000,00.    Beneficiando 
10 bancários sindicalizados que 

estavam lotados no 
Bradesco S/A 

n a s 

agências de Gramado e Canela. 
      Os diretores do Sindicato foram 
até as agências mencionadas 
para efetivar o pagamento do 
processo ganho na justiça, aos 
bancários beneficiados. 
     “Os bancários estavam ansiosos 
para receber os valores, visto 
que em localidades desse mesmo 
sindicato outros funcionários 
do Bradesco já aviam recebido 
valores correspondentes a esse 
tipo de processo” diz Vilmar 
José Castagna, Coordenador da 

Secretaria de Saúde e Relações 
do Trabalho. Na 

oportunidade da entrega grande 
número de bancários, que não eram 
sócios, imediatamente buscaram sua 
filiação junto ao sindicato, para que 
tenham seus nomes incluídos em 
futuras ações.    
  Com essas ações coletivas onde o 
sindicato representa seus sócios, os 
bancários se sentem mais protegidos, 
pois é um dever do sindicato a 
defesa dos direitos trabalhistas da 
categoria. Acrescenta ainda o diretor 
que o direito relativo a essa matéria 
já está bastante pacificado  junto aos 
tribunais dando ganho de causa em 
sua grande maioria ao sindicato 
autor da ação. 

O processo foi ajuizado em 2010, na Vara do Trabalho de Gramado

Acompanhe 
as informações  
através do site...
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Não à precarização do trabalho!
    O Projeto de Lei 4330/2004 
quer oficializar a terceirização no 
Brasil. Proposto pelo deputado 
Sandro Mabel (PMDB/MG) com 
substitutivo do deputado Artur 
Maia (PMDB/BA). A mobilização 
dos trabalhadores e de suas 
entidades de classe conseguiu, 
no dia 11 de junho, adiar por 30 
dias a votação do projeto de lei 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC).  Se 
aprovado como está, traz prejuízos 
enormes à classe trabalhadora; 
na prática, se transforma numa 
reforma trabalhista que escancara 
a terceirização e a precarização do 
trabalho no Brasil.
      O projeto de lei, se aprovado, 
faz cair por terra o enunciado 

331 do TST que coloca limites à 
terceirização. No enunciado 331 
está a distinção entre área meio 
e área fim, o que impede que a 
terceirização seja estendida a todos 
os setores das empresas.  
     O projeto de lei, além da iniciativa 
privada, inclui ainda as Sociedades 
de Economia Mista, assim como as 
Fundações Públicas e controladas. 
Inclui ainda órgãos de Administração 
Direta, as Autarquias e demais 
entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.  Na 
prática, a lei pode estar acabando 
com o Concurso Público e permitindo 
a terceirização em toda a esfera 
pública.
    O PL 4.330 não prevê nenhum 

poder de fiscalização do Ministério do 
Trabalho ou de qualquer outro órgão 
público ou sindical. A fiscalização 
deverá ser feita pela empresa 
contratante sobre a empresa 
contratada e sobre o cumprimento do 
contrato.      Estudo do DIEESE mostra 
que o trabalhador terceirizado fica 2,6 
anos a menos no emprego, tem uma 
jornada semanal de trabalho de três 
horas a mais e ganha 27% a menos. 
E a cada 10 acidentes de trabalho, 
oito ocorrem com terceirizados.
   No ramo financeiro, hoje 
trabalham pouco mais de 500 mil 
bancários e mais de 1 milhão de 
terceirizados , que ganham um 
terço dos bancários, reduzindo os 
custos e aumentando os lucros dos 
bancos. Esse projeto, se aprovado, 

poderá terceirizar até caixas e 
gerentes, precarizando ainda mais 
o emprego e o atendimento da 
população.    Iniciamos há uma 
década uma melhor distribuição 
de renda, com o aumento real nos 
salário, particularmente do valor 
do salário mínimo e a geração de 
mais postos de trabalho. 
  E é justamente isso que tem 
assegurado o crescimento da 
economia e a inclusão de milhões 
de brasileiros. Medidas como o PL 
4.330 representam um retrocesso 
gigantesco nessa dura caminhada 
rumo ao desenvolvimento, 
aprofundando a concentração de 
renda. E por isso ele é intolerável. 

Entenda os 3 anos de luta banrisulense 

1958 
Criado o Quadro 
de Careira, 
atualmente com 54 
anos, já sofreu no 
decorrer do tempo 
várias fusões e 
incorporações

Greve dos 
Banrisulenses 
conquista  a 
criação da 
Comissão 
Paritária para 
estudos do 
Plano de 
Carreira. 

2010

Novembro: 
Canais de Comunicação 
são criados para sugestões de 
propostas “Pessoas Quadro de 
Carreira”, disponibilizados
 e divulgados pelos sindicatos
 e Fetrafi/RS, com o e-mail
carreira.banrisul@sindbancarios.org.br   

Janeiro: Com a troca de 
governo e da direção do 
banco, foi reivindicado 
a participação de um 
representante da transição 
nas reuniões da Comissão 
Paritária, para garantir a 
continuidade das discussões.

2011

 Abril - é  necessário 
construir um conceito 
de plano de carreira à 

instituição pública, cria-se 
o Grupo de Trabalho 
sobre Carreira(GT).

Maio - I Seminário Nacional sobre o Plano de Carreira,  onde 
se reveindicou os principais problemas identificados quanto 

à relação de trabalho, salários e funções, que contou com a 
participação do presidente do Banrisul Túlio Zamin, bem como 

membros da Comissão Paritária (CP) e aproximadamente 240 
bancários de todo o país.

Maio: Lançada a Cartilha Horizonte, publicação da 
proposta oficial de Plano de Carreira elaborada pelo GT 

juntamente com a Comissão Paritária. 
II Seminário Nacional debate 

propostas da Cartilha Horizonte, 
durante o encontro a CP e 
o GT realizaram alterações 

em conjunto para melhorias 
na Cartilha. Mais de 500 
banrisulenses estavam 

presentes.

2012
Campanha Salarial /Conquista com a 
Greve: A conclusão dos trabalhos da 
CP contendo proposta final do PC e 
calendário de implantação, até 31 de 
março de 2013.  O Banrisul reafirma 
sua proposta, já apresentada na 
Comissão Paritária, de contemplar 
no novo Plano de Cargos e Salários 
um Piso Banrisul diferenciado do Piso 
Fenaban. Reafirma da mesma forma 
um percentual de acréscimo entre 
um nível e outro de no mínimo 5%, 
o step.

Março: “Quem move o Banrisul 
é o Bancário” mobilizações 

nacionais pressionam a 
diretoria do banco pela 

apresentação do Plano de 
Carreira. 

Abril (16) – Ignorando todas as negociações referentes à Cartilha 
Horizonte, o Banco apresenta um Plano de Carreira 
que não satisfaz as necessidades dos banrisulenses. 

2013

Maio e Junho 
Banrisulenses paralisam as agências, 

mobilizam-se em todo o país e 
reivindicam melhorias no Plano de 
Carreira. Indignados trabalhadores 

lutam por um Plano de Carreira justo.  

 Abril (25) – Assembleia Nacional do Banrisul avalia a proposta do 
Plano de Carreira feita pelo Banco, considerado ineficiente.

em defesa dos nossos direitos!

     “Após  esses anos de debates no GT, na base, nas assembleias nacionais para 
tratar deste tema, o importante é perceber que a  discussão está entre os banrisulenses.  
Todos e todas estão debatendo amplamente em cima da proposta construída pelos 
trabalhadores, ou seja, no G.T (Grupo de Trabalho).  
     Mas, a proposta do Plano de Carreira apresentada pelo banco está muito aquém e o 
quadro que se apresenta para nós, os/as banrisulenses, é que só a nossa mobilização e 
organização fará o nosso avanço.” Denise Corrêa, diretora da Fetrafi/RS. 

Paralisações dos Banrisulenses nas agências em Caxias do Sul

(Nelso Bebber, diretor do Sindicato) 
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Acidentes de Trabalho: 
uma realidade cruel que alerta todos 

Fotos: D
aíse Escobar/A

rqv. Pessoal 

Mais  
de 5.500 

mortes são registradas 
por acidentes de trabalho, 

diariamente, divulgou a 
Organização Internacional do 
Trabalho – OIT. Em 2012, Caxias 
do Sul registrou 12 mortes. No 
primeiro semestre de 2013 

foram 10 vítimas fatais na 
serra gaúcha.

     evido à grande concentração     
 de indústrias, além de ser 
considerada um polo da metalurgia, 
destaque no setor alimentício e 
construção civil, a cidade de Caxias 
do Sul revela a importância de uma 
unidade judiciária, justificada pelo 
alarmante número de acidentes 
do trabalho. Dados do Ministério 
do Trabalho (MTE) revelam mais 
de 5.000 incidentes por ano em 
Caxias do Sul, só em 2011, mais 
de 1.800 processos de acidentes de 
trabalho foram distribuídos no Foro 
Trabalhista. 

Em setembro de 2012, a cidade 
inaugurou a 6ª Vara do Trabalho 
de Caxias do Sul, especializada em 
Acidentes de Trabalho, que recebe por 
mês mais de 100 ações. De acordo com 

o Ministério da Previdência 
e Assistência Social 
bancários e 
b a n c á r i a s 
estão entre os 
trabalhadores 
que mais são 
a c o m e t i d o s 
com doenças do 
trabalho que 
causam danos 
imateriais. 

Para o 
Juiz da 6ª Vara 
Trabalhista de 
Caxias do Sul, Marcelo 
Silva Porto, “a unidade 
pretende fortalecer a ação preventiva, 
assim evita-se a punição e sofrimento 
dos trabalhadores e trabalhadoras”. 

A ideia se faz efetiva 
com a união do 

Ministério Público 
do Trabalho, 

a Polícia 
Acidentária, 
a Justiça do 
T r a b a l h o , 
além das 
e m p r e s a s , 
a fim de 
proteger a 

respeitar a 
i n t e g r i d a d e 

física dos 
trabalhadores. 

Com mais de 648 
demandas em seis meses, mais de 80 
foram julgados. A expectativa é 1200/1500 
processos por ano. A 6ª VT atende cinco 

municípios da região (Antônio Prado, 
Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova 
Pádua e São Marcos). 

Seis pessoas trabalham na 
unidade, pioneira no Rio Grande do 
Sul por utilizar o chamado Processo 
Judicial Eletrônico (PJE), sistema 
de informática criado para dar fim 
à tramitação de autos em papel no 
Poder Judiciário.

O PJE é o sistema eletrônico 
pelo qual o advogado entra com o 
processo, distribui à unidade da Vara 
Trabalhista - onde são articulados os 
casos de acidentes do trabalho - depois 
direcionados a vara especializada. 
Na 6ªVT, cerca de 40 processos são 
decididos por mês, despaches e 
homologações de acordos são feitos no 
mesmo dia.  

D

A 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul é a primeira no Interior do 
País com tal especialização. Entenda como funciona a 6ª VT, a agilidade 
nos tramites dos processos e outras informações, através da entevista 
que o Voz do Bancário preparou. Todas as questões apresentadas 
foram respondidas pelo Juiz Marcelo Porto. 
Como a categoria pode compreender a 
tramitação do processo?
O processo anda sozinho, o juiz 
impulsiona, mas ele tem uma vida, 
tem um histórico, o trabalhador 
precisa estar atento, no ambiente 
de trabalho, arquivar documentos 
pessoais que comprovam; progressão 
de exames, receitas de medicamentos, 
por exemplo. Raros são os processos 
bancários recebidos na VT até agora, 
sendo que a categoria bancária é uma 
das classes de trabalhadores que mais 
sofrem em seu ambiente de trabalho, 
desenvolvem doenças sérias, precisam 
buscar seus direitos, como cidadãos. 

De que forma o trabalhador que sofre um 
acidente de trabalho é amparado pela lei?
Há garantia de emprego ao trabalhador 
que sofreu acidente de trabalho após o 
retorno do benefício previdenciário, ou 
seja, ele tem um ano de garantia de 
emprego após a alta do INSS, pela Lei 
8.213, Art. 118. Quando é constatado 
que no ambiente de trabalho ou os 
equipamentos utilizados podem 
causar danos ou riscos ao trabalhador, 
o MTE poderá realizar o embargo de 
obra, embargo de máquina, embargo 
no setor.

Quais os casos de Acidentes de Trabalho 
mais frequentes que a 6ª VT recebe?
Apenas hoje (dia da entrevista), 
foram realizadas 27 audiências, 
cada uma dura no máximo cinco 
minutos. Os processos mais auferidos 
decorrem sobre: Doença do Trabalho; 
“assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente”. 
Doença ocupacional; “produzida 
ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva 

relação elaborada pelo Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social”; Acidente típico 
provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho; que ocorre em 
exercício do trabalho a serviço da empresa 
ou pelo exercício do trabalho dos segurados 
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, (art. 
19 da Lei nº 8.213/91). 
   Todos causam danos materiais - aquilo 
que a pessoa deixa de ganhar por força da 
doença; danos imateriais – moral, o quanto a 
pessoa perde pelo que ocasionou essa redução 
biomecânica na vida dela. Além disso, o acidente 
do trabalho e a doença ocupacional envolve 
diretamente a família, dentro da VT estamos 
pensando na viabilidade de acompanhamento 
de um assistente social para avaliar os danos 
familiares. E, em consequência disso, gerar 
também a indenização ao trabalhador. 

Ao avaliar um processo por acidente de 
trabalho o perito contribui fundamentalmente 
de forma justa? É possível optar por mais de 
uma perícia em determinados casos? 
Precisamos sempre acreditar na justiça, o 
trabalho de um perito é cauteloso e fornece 
o máximo de informações, detalhes, que 
auxiliam na avaliação final do 
processo. A relação é simples: 
o trabalho do perito contribui 
para o trabalho do juiz, dessa 
forma, a perícia pode ser feita 
quantas vezes for necessária, 
pois tudo é avaliado desde a 
primeira leitura da demanda 
até decorrer da audiência, 
onde as partes também são 
avaliadas, inclusive.  
Qual a possibilidade de Caxias 
do Sul ter uma unidade 
especializada em previdência? 
Quanto à previdência, a VT 
daqui fica limitada, pois esta 
competência pertence à justiça 
federal. Acredito, enquanto 

juiz, que esteja na hora de Caxias do 
Sul ter uma unidade especializada, 
porque recebo todo dia aqui um ou dois 
processos com problemas relativos à 
alta-previdenciária e inaptidão dada 
pelo médico da empresa, isso deixa o 
trabalhador no limbo. A boa notícia é que 
já existe um projeto de lei determinando 
que a empresa faça o pagamento nesse 
período, caso comprovado que não existia 
aptidão, o INSS ressarce a empresa, ou faz 
uma compensação de valores. 

Como são avaliados os casos de acidentes de 
trabalho por decorrência da empresa? 
Através da AGU (Advocacia Geral da 

União) estão sendo feitas 
as Ações Regressivas 
Acidentárias, é o 
instrumento pelo 
qual o INSS, busca 
o ressarcimento dos 
valores gastos com 
pagamentos, nos 
casos de culpa das 
empresas, quanto 
ao cumprimento das 
normas de segurança 
e saúde do trabalho. 
A maioria dos casos 
de Ações Regressivas 
resolve-se por acordo. 
Uma das preocupações 
que norteiam o trabalho 

da 6ªVT é o incentivo a prevenção, pois 
não se pode aceitar em uma localidade 
evoluída como a serra, que ocorra mais 
de 5 mil acidentes por ano, 10 mortes 
em 5 meses. Atualmente, a construção 
civil conseguiu reduzir o número, há 
melhorias necessárias, principalmente 
em relação aos metalúrgicos. 

Muitas vezes o trabalhador pode se sentir 
coagido em relação à abertura de um 
processo, pelas implicações que essa ação 
poder repercutir profissionalmente e 
pessoalmente. Existe um momento certo? 
   Processo é prova. Sempre é possível 
a entrada de um processo, desde que 
tenhamos provas, como perícia médica 
ou/e ergonômica. Todos os documentos 
são importantes, laudos, receitas, 
notas, etc. Todo dano causado ao 
trabalhador seja material ou imaterial, 
isto é, dano moral, transforma-se 
numa indenização, pois essa é a forma 
de reparar. Precisamos fomentar, 
encontros, seminários, disponibilizar aos 
trabalhadores a informação do que pode 
e deve fazer.    
    A função social do sindicato é muito 
grande, através da Assessoria jurídica, 
da comunicação, pois  desenvolve a 
informação transmitida ao trabalhador. 
Sabemos dos direitos de todos e todos 
precisam exigir seus direitos. 

 “É preciso acreditar na justiça!” 
Juiz Marcelo Porto 

6ªVT de Caxias do Sul 
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      A manhã ensolarada e fria do dia 
16 de junho foi decisiva. A torcida e 
as equipes participantes deixaram 
cedinho suas casas e foram até a 
convidativa Sede Campestre do 
Sindicato para prestigiar a grande final 
do Campeonato de Futebol Sete 2013. 
   As disputas deram colocações para 
terceiro e quarto, primeiro e segundo 
colocados no campeonato. A partida que 
disputou o 3° e o 4° lugar foi vencida pela 
equipe Bamerindus (5)X(4) Banrisul, 
num jogo equilibrado onde os jogadores 
buscaram a vitória até o último minuto. 
   A partida final – As equipes estavam   
decididas a levar a taça, todos 
preparados com muita concentração. 
Então às 11h os times do Bradesco 
Centro e Santander entraram em 
campo. Na decisão entre o 1° e 2° 
colocado, a equipe do Santander 
superou a equipe do Bradesco Centro, 
emplacando 7 gols de diferença, 
mostrando um futebol campeão 

Santander conquista o Campeonato Bancário de Futebol Sete 2013 
dominando totalmente a partida a 
partir dos 5 minutos do 1° tempo. 
“A conquista foi muito importante 
e compensadora, pois durante o 
campeonato a equipe teve atletas 
lesionados, mas isso foi superado com 
o comprometimento e entrosamento 
dos jogadores” afirma Nelso Bebber, 
técnico do time do Santander.  
  Após as partidas e premiações, 
todas as equipes, familiares, amigos 
e organização confraternizaram 
um saboroso churrasco concluindo 
oficialmente o evento. 
   Luiz Fernando Loro, Coordenador 
da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer, afirma ”o Campeonato deste 
ano comprovou que a categoria está 
interagindo mais com o sindicato, 
ampliando o número de equipes ano 
após ano, demonstrando interesse pelos 
eventos promovidos.” A expectativa é 
que no próximo Campeonato o número 
de equipes aumente. 

A equipe levou também o troféu de ‘Goleador do 
Campeonato’ com o jogador Samuel Pauletti

Com vitória de 7X0, o time do Santander é campeão! 

Foram premiadas as equipes e os jogadores destaques do Campeonato 
 

Equipe mais disciplinada: Bradesco Imigrante
Goleiro menos vazado: foi o jogador da equipe Bamerindus: Luis Fernando 

Lauer, que na primeira fase do campeonato sofreu somente 2 gols.
Goleador do campeonato: Neste ano, o goleador foi o jogador 

da equipe do Santander, Samuel Pauletti, com 8 gols.
       Quarto colocado: Banrisul
    Terceiro colocado: Bamerindus Equipe Bradesco Centro | Vice-Campeã Equipe Bamerindus | Terceiro Lugar

    Local: Salão Nossa Senhora da Saúde  
                   Animação: Banda Evento Baile Show 

26 de Outubro 

     Ingressos R$ 70,00 Sócio e R$ 130,00 Não Sócio

   Segundo colocado: Bradesco Centro
     Primeiro colocado: Santander 

Congressos aprovam reivindicações dos trabalhadores do BB e Caixa  
                                       
  O 24º Congresso Nacional 
dos Funcionários do Banco do 
Brasil aprovou a pauta de 
reivindicações específicas, 
centrada no combate ao plano 
de funções comissionadas, 
o assédio moral, a política 
antissindical e as péssimas 
condições de trabalho.
    Participaram do Congresso 
em São Paulo, dia 19 de maio, 
318 delegados de todo o país, 
214 homens e 104 mulheres.
  
 O funcionalismo aprovou 
propostas para os quatro eixos 
debatidos - remuneração e 
condições de trabalho, saúde 
e previdência, organização 
do movimento e Banco 
do Brasil e o Sistema 
Financeiro Nacional – 
“faz enfrentamento a pior 

administração do BB dos 
últimos anos, que ataca o 
funcionalismo, coloca em 
risco o banco, desviando-o   
do seu papel de banco 
público”, afirma secretário 
de Formação da Contraf-
CUT.
   Foi construída uma 
grande unidade de todas  as 
forças do movimento para 
fazer o enfrentamento com 
a direção do BB e arquitetar 
a campanha nacional dos 
bancários. 
     Para que lutemos contra 
esse plano de funções 
implantado unilateralmente, 
que melhore as  condições de 
trabalho e de  remuneração 
de todo o funcionalismo.  
Para maiores informações 
acesse: www.bancax.org.br

Foram aprovadas 
re iv ind i cações 

para Campanha 2013 e negociações 
permanentes no 29º Congresso 
Nacional dos Empregados da 
Caixa Econômica Federal (Conecef), 
realizado em São Paulo, dia 19 de 
maio. Sob o lema “Sou da Caixa, faço 
um Brasil melhor - Sobra trabalho, 
faltam estrutura e reconhecimento” 
participaram 337 delegados, 
217 homens e 120 mulheres. A 
precariedade das condições de 
trabalho na Caixa foi o principal 
tema em discussão.
 Cinco grandes eixos foram apontados: 
condições de trabalho - 6 horas 
já para todos, mais contratações, 
melhorias na logística e fim do 
assédio moral; isonomia - ATS e 
licença prêmio para todos, fim da 
discriminação do REG/Replan não 
saldado, ticket na aposentadoria; 
valorização do piso; Saúde Caixa e 

recuperação do poder de compra 
dos salários. 
   A crescente elevação do volume 
de trabalho face à forte carência 
de pessoal, a prática rotineira de 
horas extras sem registro correto 
e pagamento correspondente e a 
cobrança por metas desmedidas. 
A melhoria de condições de 
trabalho será questão prioritária 
na campanha salarial deste ano.          
  O Comando Nacional pontuou 
como desafio aos empregados da 
Caixa discutir o papel da empresa 
enquanto banco público, pois isso 
implica em combater a precarização 
do trabalho e a terceirização trazida 
pelos correspondentes bancários 
e imobiliários.  Pautas debatidas 
também: a conjuntura nacional e a 
luta por avanços na distribuição de 
renda como questão central para 
o movimento dos trabalhadores 
brasileiros.


