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Voz do Bancario´

Estamos começando mais uma Campanha Nacional dos 
Bancários. Conquista da luta dos trabalhadores, a categoria 
dos bancários ganhou força com a realização de uma campanha 
salarial unificada para todo o Brasil. Assim, nossas reivindicações 
ganham mais força. Porém, é preciso que nos mantenhamos 
mobilizados, participando das atividades e assembleias gerais 
da categoria.

A pauta de reivindicações da Campanha 2014, que inclui 
reajuste de 12,5%, piso de R$ 2.979, mais saúde e melhores 
condições de trabalho, preservação do emprego, fim da 
rotatividade e prevenção contra assaltos e sequestros foi 
entregue à Fenaban no dia 11 de agosto pelo Comando Nacional 
dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT.  A primeira rodada 
de negociação ocorreu nos dias 19 e 20 de agosto, sobre o tema 
saúde e condições de trabalho. 

Nunca os bancos lucraram tanto 

e por isso QUEREMOS MAIS! 

• Reajuste salarial de 12,5%.

• PLR: três salários mais R$ 6.247.

• Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo 
do Dieese em valores de junho).

• Vales alimentação, refeição, 13ª 
cesta e auxílio-creche/babá: R$ 724,00 
ao mês para cada (salário mínimo na-
cional).

• Melhores condições de trabalho, 
com o fim das metas abusivas e do as-
sédio moral que adoecem os bancá-
rios.

• Emprego: fim das demissões e da 
rotatividade, mais contratações, proibi-
ção às dispensas imotivadas, aumento 
da inclusão bancária, combate às ter-
ceirizações diante dos riscos de apro-
vação do PL 4330 na Câmara Federal, 
do PLS 087 no Senado e do julgamento 
de Recurso Extraordinário com Reper-
cussão Geral no STF. 

Queremos mais!
Principais reivindicações da Campanha Nacional

+ EMPREGO, com o fim das 
demissões e da rotatividade nos ban-
cos;

+ SALÁRIO, com aumento real 
e reajuste de 12,5%;

+ SAÚDE, com o fim do assédio 
moral e das metas abusivas;

+ SEGURANÇA, com ações 
efetivas de prevenção contra assaltos 
e sequestros; 

+ IGUALDADE, com o fim da 
discriminação de qualquer espécie;

+ ATENDIMENTO, com a 
contratação de mais funcionários 
para diminuir as filas;

+CRÉDITO, com taxas e tari-
fas mais baixas;

+ DEMOCRACIA, com uma 
reforma do sistema político e a demo-
cratização da mídia.

• Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários (PCCS) para todos os bancários;

• Auxílio-educação: pagamento 
para graduação e pós.

• Prevenção contra assaltos e 
sequestros: cumprimento da Lei 
7.102/83 que exige plano de seguran-
ça em agências e PABs, garantindo pelo 
menos dois vigilantes durante todo o 
horário de funcionamento dos bancos; 
instalação de portas giratórias com de-
tector de metais na entrada das áre-
as de autoatendimento das agências e 
biombos em frente aos caixas; e fim da 
guarda das chaves de cofres e agências 
por bancários. 

• Igualdade de oportunidades 
para todos, pondo fim às discrimina-
ções nos salários e na ascensão profis-
sional de mulheres, negros, gays, lésbi-
cas, transexuais e pessoas com defici-
ência (PCDs).
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Números divulgados no dia 5 
de agosto pelo Dieese/RS apontam 
a redução do número de bancários 
empregados. A consequência disto 
é o aumento no volume de trabalho, 
aumento nas filas e mais pressão 
sobre os trabalhadores.

Desde o início de 2014, no RS, 
houve redução de 666 postos nos 
bancos múltiplos com carteira 
comercial, seis postos nos bancos 
múltiplos sem carteira comercial, 
dois nos bancos comerciais e aumento 

Bancos reduziram 608 
empregos somente no RS

de 66 postos na Caixa Econômica, 
totalizando um resultado negativo de 
-608 empregos, o que representa 16% 
dos 3.746 postos fechados no Brasil

Pelo levantamento, há muita ro-
tatividade e achatamento salarial, 
uma vez que o salário médio dos ad-
mitidos correspondeu a 45,8% do sa-
lário dos desligados (R$ 2.682 frente 
R$ 5.852).

Já o salário de admissão no Rio 
Grande corresponde a pouco mais de 
80% do salário de admissão em nível 
nacional (R$ 2.682 no RS e R$ 3.283 
no Brasil), enquanto o salário de de-
missão é 12% maior no Estado do que 
no país (R$ 5.852 no RS e R$ 5.208 
no Brasil). Ou seja, os contratados no 
RS recebem menos do que os contra-
tados no resto do país enquanto os 
demitidos no Estado recebiam mais 
do que os demitidos no resto do país. 

Essa contratação com menores 
custos gerou uma economia de pouco 
mais de R$ 5,6 milhões para os ban-
cos. Isso representa 10% da economia 
de recursos em nível nacional, que foi 
de R$ 51,6 milhões, ainda que o Rio 
Grande responda por apenas 6% dos 
bancários. 

Santander conquista direito 
à negociação específica

A Comissão de Organização dos Empregados do Santander - COE esteve reu-
nida no dia 14, com a direção do banco espanhol, em São Paulo, para entregar a 
pauta de reivindicações específicas dos funcionários. Entre as prioridades da pau-
ta estão a garantia de emprego, mais contratações e a manutenção do plano de 
saúde na aposentadoria nas mesmas condições vigentes quando na ativa. Não 
menos importante são as questões relativas às condições de trabalho, as metas 
abusivas e o assédio moral.

O Santander obteve lucro líquido gerencial de R$ 2,864 bilhões no primeiro 
semestre de 2014, que significa 19% do lucro global do banco espanhol, que foi 
de 2,756 bilhões de euros. Ou seja, o banco tem todas as condições de atender às 
reivindicações dos bancários.

Os bancários do Santander são os únicos da iniciativa privada a contar com 
acordo coletivo aditivo. O instrumento garante uma série de conquistas e é fru-
to da mobilização dos trabalhadores oriundos do Banespa à época da sua aquisi-
ção pelo banco espanhol, durante o processo de privatizações do governo FHC, 
em 2000.

OUTRAS REIVINDICAÇÕES
• Garantia de emprego.
• Mais contratações.
• Manutenção de plano de saúde na aposentadoria, nas mesmas condições 
dos funcionários da ativa.
• Fim das metas para área operacional.
• Extensão da bolsa de estudo para segunda graduação e para pós.
• Ampliação da licença sem remuneração para dois anos, em casos de estu-
do ou formação.
• Volta do programa de incentivo à aposentadoria conhecido como “Pijama”.

No Banco do Brasil, a luta 
é por mais contratações

Os representantes dos trabalha-
dores entregaram à direção do Banco 
do Brasil, no dia 11 de agosto, a pau-
ta para a discussão do acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 
As propostas foram aprovadas no 25º 
Congresso Nacional dos Funcionários 
do BB, entre 6 e 8 de junho.

Um dos principais pontos a serem 
debatidos é a contratação de mais tra-
balhadores, já que a convocação de 
concursados é inferior ao número de 
desligamentos. Os bancários também 
querem discutir o plano de funções 

que foi determinado unilateralmente pelo 
banco. 

Mesmo com o lucro de R$ 5,506 bi-
lhões no primeiro semestre deste ano, o 
Banco do Brasil fechou 2.173 postos de 
trabalho nos últimos 12 meses (queda de 
1,9%). O número de funcionários do BB 
caiu de 113.720 em junho de 2013 para 
111.547 em junho deste ano. Além disso, 
o Banco do Brasil abriu 89 novas agên-
cias no período, saltando de 5.401 no pri-
meiro semestre de 2013 para 5.490 nos 
primeiros seis meses deste ano, segundo 
análise do balanço feita pela Subseção 

do Dieese na Contraf-CUT. Isso signifi-
ca mais serviços para cada vez menos 
funcionários, o que aumenta a sobre-
carga e a pressão no trabalho.

Além das contratações estão 
sendo pleiteados o abono das horas 
em razão de consulta médica e Cas-
si (Caixa de Assistência) para todos 
os trabalhadores oriundos de ban-
cos incorporados. Os bancários tam-
bém reivindicam a melhoria da saú-
de e das condições de trabalho no 
BB e o fim do assédio moral e das 
metas abusivas.
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Na Caixa, a luta pela isonomia 
e o fim do Banco de Horas

A última década foi de importantes avanços nas condições de trabalho e nos 
direitos e benefícios dos bancários da Caixa. Entre eles, o fim do reajuste zero, a 
implantação da PLR e da PLR Social, a reintegração dos demitidos pelo RH 008, a 
unificação das tabelas do PCS e a contratação de milhares de empregados. No en-
tanto, a categoria ainda clama por conquistas essenciais como melhores condi-
ções de trabalho, 6 horas para todos, fim das metas abusivas e do assédio moral, 
fim da discriminação do REG/Replan não saldado e a isonomia para os emprega-
dos admitidos a partir de 1998. 

O 30º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Co-
necef) realizado entre os dias 6 a 8 de junho desse ano, em São Paulo (SP), refor-
çou a importância da unidade e da mobilização da categoria.  

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES 
• Combate ao assédio moral e sexual.
• Fim do programa Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP).
• Adoção da remuneração-base para fins de cálculo dos adicionais de insalu-

bridade e periculosidade.
• Reconhecimento do avaliador de penhor, tesoureiro e caixa como ativida-

des insalubres.
• Extensão da pausa de 10 minutos a cada 50 trabalhados para todos os ban-

cários da Caixa que atendem público ou trabalham com entrada de dados ou mo-
vimentos repetitivos.

• Revisão do MN RH 022.
• Incorporação da gratificação de função e CTVA aos salários.
• Custeio integral do tratamento das doenças do trabalho.
• Abertura de novas unidades somente com a estrutura física, de segurança e 

ergonomia necessárias para o atendimento adequado da população.
• Elevação do valor da indenização por assalto/sinistro para o equivalente a 

100 salários-mínimos calculados pelo Dieese.
• Fim dos correspondentes bancários e habitacional.
• Contratação de novos empregados e mais empregados por setor. 
• Quantidade mínima de 20 empregados por agência.
• Contratação permanente para reposição de empregados aposentados, de-

mitidos, afastados.
• Fim do Banco de Horas.
• Adoção e respeito à jornada de 6 horas para todos os empregados, inclusive 

os de nível gerencial e carreiras profissionais, sem redução salarial.
• Revogação da CI SUPES 293/06 com o pagamento retroativo de todos os 

vencimentos não pagos aos atingidos pela medida.
• Pagamento de todas as horas extras acrescidas de 100% da hora normal;
• Extensão do anuênio (ATS) para todos os empregados admitidos a partir 

de 1998.
•  Revisão da ESU (Estrutura Salarial Unificada) e PCS (Plano de Cargos e Salá-

rios) da carreira administrativa com valorização salarial.
•  Vale-Cultura para todos os empregados da Caixa. 

Banrisul: Comando quer 
negociações simultâneas

O Comando dos Banrisulenses entregou na sexta-feira (15) a pauta específica 
de reivindicações da Campanha Nacional 2014 ao presidente da instituição, Túlio-
Zamin, no 4º andar do prédio da Direção Geral (DG), em Porto Alegre. O Sindica-
to dos Bancários de Caxias do Sul e Região participou da entrega juntamente com 
dirigentes da Contraf-CUT, Fetrafi-RS, sindicatos e delegados sindicais. 

A pauta foi aprovada no 22º Encontro Nacional dos Banrisulenses, realizado 
no dia 19 de julho. Vaine Andreguette e Daniela Amoretti Finkler, ambas integran-
tes da diretoria do sindicato caxiense e funcionárias do Banrisul, lembram que o 
documento entregue foi elaborado a partir de amplos debates com os colegas. 

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• Adicional mensal de R$ 1.126,20 para caixas que desempenharem funções de 

tesoureiro e que não sejam comissionados e mais R$ 492,68 como abono de caixa.
• Gratificação mensal de R$ 1.260,00 para funcionários do Call Center, Ope-

radores de Negócio (ONs) e plataformistas que não exerçam as funções de cai-
xa e ONs.

• Criação de uma RV4, com a formação de um fundo mensal, que será dividi-
do entre os plataformistas.

• Negociação permanente sobre todo e qualquer assunto relacionado com os 
objetivos de produtividade do Banrisul.

• Criação de remuneração complementar a partir da distribuição de percen-
tual de 10% do total da venda de todos os produtos financeiros e 5% dos serviços 
prestados e distribuídos linearmente a todos os empregados.

• Fim das metas abusivas.
• Retorno das férias antiguidades.
•  Mais contratações.
• Estratégias de gestão com a participação dos banrisulenses.
• Não às terceirizações.
• Reposição especial de R$ 557,48 para o quadro de TI-II e um incentivo de 

Vantagem de Nível para funcionários do Quadro A que exerçam atividades de TI 
nas unidades de TI.

• Pagamento aos banrisulenses que trabalham com vendas de produtos dos 
mesmos 1% pagos aos correspondentes imobiliários.

• Reformulação do artigo 59 do Regulamento de Pessoal para tornar perene 
o Plano Desempenho, com pagamento de metade no primeiro semestre e meta-
de no segundo.

•  Implementação imediata do novo Plano de Carreira.
• 13ª Cesta Alimentação no valor de R$ 1.125,00.
• Isenção de pagamentos de tarifas pelo banrisulenses em empréstimos e ta-

xas de juros abaixo do mercado extensiva ao cheque especial e ao crédito con-
signado.

• Pagamento pelo Banco a todos os banrisulenses das perdas salariais de 
1999 e 2000 pelo não cumprimento de acordo com a Fenaban.

•  PLR Banrisul de 2,5% sobre o lucro líquido e distribuição linear.
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Pelo segundo ano consecutivo o Sin-
dicato dos Bancários de Caxias do Sul e 
Região promoveu a Noite de Queijos e vi-
nhos. O evento reuniu cerca de 150 pes-
soas na sede campestre do sindicato, na 
noite de 19 de julho.

 
Entre taças de merlot e cabernet, vi-

nhos espumantes e brancos, os convida-
dos apreciaram a farta gastronomia típica 
italiana, representada por uma diversidade 
de queijos, salames e copa. Para embalar o 
encontro e tornar a noite ainda mais agra-
dável, os músicos Zé Bitter Rock e Rafael 
Castilhos desfilaram um vasto repertório 
de canções, com as mais populares bala-
das do pop rock nacional dos anos 80/90.

A direção do Sindicato dos Bancá-
rios agradece a todos os presentes e infor-
ma que estão à venda os ingressos para ou-
tra celebração já consagrada da entidade: 
o Baile dos Bancários, que acontecerá no 
dia 30 de agosto, fazendo uma justa e ale-
gre homenagem ao Dia dos Bancários, co-
memorado no dia 28 de agosto.

A equipe do Banrisul conquistou o título inédito do Campeona-
to Bancários de Futebol Sete 2014. A façanha veio após oito rodadas 
bastante disputadas entre as sete equipes inscritas. Na metade do 
campeonato a equipe do Banrisul BV desistiu da disputa. Com seis ti-
mes no páreo, o título foi comemorado no dia 26 de junho, com as 
partidas que definiram as colocações finais.

O segundo e o terceiro lugares ficaram, respectivamente para 
o Bradesco F.C e Caixa Santander. Na quarta colocação ficou a equi-
pe do Bradesco. Além disso, a equipe do Itaú foi eleita a mais disci-
plinada do campeonato; o goleiro menos vazado foi da equipe cam-
peã, o Banrisul. Já o goleador foi o Guilherme Menegatt, da Caixa 
Santander. 

Noite de Queijos 
e Vinhos 

é um sucesso 

Banrisul ganha título inédito

O Sindicato dos Bancários de Caxias 
do Sul e Região está levando para todas as 
cidades da sua base territorial, a palestra 
Como Programar a Sua Aposentadoria. O 
tema é desenvolvido pelo advogado e es-
pecialista em Direito Previdenciário An-
derson Ribeiro.

Desde maio foram realizados encon-

Sindicato leva palestra 
a cidades da base territorial

Gramado Antônio Prado Farroupilha

Nova Petrópolis Veranópolis Flores da Cunha

tros em Veranópolis, Flores da Cunha/
Nova Pádua/Monte Belo do Sul, Gramado/
Canela, Antônio Prado/Ipê, Nova Petrópo-
lis/Ipê e Farroupilha. Cada palestra reuniu 
entre 20 a 30 pessoas. 

Além das palestras, o sindicato tam-
bém oferece convênio com o advoga-
do, que realiza a primeira consulta gratui-

ta sempre às sextas-feiras, na sede da en-
tidade, em Caxias do Sul. Para outros ser-
viços, os bancários associados ao sindica-
to recebem um desconto de 50% nos valo-
res cobrados.

Outras informações e marcação 
de horário pelo telefone: 
(54) 3223.2166.
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