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2010: Um ano para ficar na história
Às vezes o dia não rende
nada se resolve
nada acontece
nada brilha
todas as coisas ganham o formato de fila no banco
compras no mercado, números a somar e subtrair
E de repente
quando tudo parece perdido
quando você já está acreditando
que dessa semente não sai fruta
que a poeira nunca mais deixaria os móveis
que o piloto estava para sempre no modo automático
Algo se rompe
algo se quebra
algo arrebenta
algo explode
de uma forma que
por mais que doa um pouco ou muito 
você logo reconhece
que é necessário
romper
quebrar
arrebentar
explodir
para isso: uma frase ou duas
apenas isso: uma frase
que renda
que resolva
que aconteça
que brilhe mais
do que o dia Poema de Cláudia Lage 

Arte de Victor Finkler

Que seu novo ano seja de 
PAZ,

Amor,
Saúde, 

E cheio de realizações.

Edição Especial Impresso
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Novos convênios para os 
associados e dependentes
Abaixo, você encontra os mais novos convênios 
firmados pelo Sindicato dos Bancários para 

você e sua família. 

Saúde

Academia, Estética e 
Equilíbrio
Clínica Essential 
Mudança de Endereço
Endereço: Pinheiro 
Machado, 990 - Térreo - 
Centro 
Telefone: 3028.7500
Descontos: 10% em to-
dos os tratamentos, ex-
ceto nas promoções.
Ramo de Atividade: 
tratamentos corporais e 
terapias alternativas.

Psicologia e Psicope-
dagogia
Dra. Ana Graça Fer-
reira de Souza
Endereço: Av. Rio Bran-
co, 07, Sala 804, São 
Pelegrino
Telefone: 3028.2829 | 
9188.0477
Ramo de atividade: 
Psicoterapia Individual, 
de Família e de Casal. 
Coaching Pessoal e 
Profissional.
Descontos: de 20% nas 
consultas.

Educação
Pós-Graduação 
FSG - Faculdade da 
Serra Gaúcha
Endereço: Os Dezoito 
do Forte, 2366, São 
Pelegrino

Telefone: (54) 2101.6000 
Fax: 2101.6017
Descontos: 5% nos cur-
sos de Pós-Graduação.

Lazer
Hotéis
Torres Praia Hotel
Endereço: Júlio de Cas-
tilhos, 411, Centro de 
Torres
Telefone: (51) 3626.1655
(51) 3626.1551
E-mail:
tphrs@terra.com.br 
Sítio: 
www.torrespraiahotel.
com.br
Ramo de atividade: o 
hotel oferece sala de 
jogos, sala de TV com 
Sky, sala de internet, in-
ternet wirelles, coffe bar, 
restaurante, garagem, 
estacionamento, piscina 
externa na cobertura, 
elevador panorâmico.
Apartamentos com 
banheira, TV 21” Cores, 
frigobar, ar condicio-
nado, telefone, cofre, 
sistema de aquecimento 
de água. 
Descontos de 25% 
sobre tarifário do hotel, 
exceto em pacotes pro-
mocionais. Desconto de 
15% no restaurante do
hotel. Diária com café da 
manhã.

:. Inscrições: 01/03 à 22/03
:. Reunião das Equipes: 23 de março, às 
18h30min, na Sede do Sindicato
:. Divulgação do Carnê: 24 de março
:. Início da Competição: 26 de março

Agende-se!
Campeonato Bancário de Futebol Sete 2011

O Sindicato já começou a preparar o Cam-
peonato de Futebol Sete dos Bancários para 
2011. Anote as datas e organize a sua equipe!

O presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va sancionou no dia 10 de dezembro a Lei 
12.347/10, revogando o art. 508 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), que 
dava essa possibilidade aos empregadores. 
A mudança na CLT foi proposta no projeto 
de lei da Câmara (PLC 46/08), de autoria 
do deputado Geraldo Magela (PT-DF), que 
é funcionário de carreira do Banco do Bra-
sil. A matéria foi aprovada no Plenário do 
Senado no dia 17 de novembro. 

O art. 508 da CLT tinha a seguinte 
redação: "Considera-se justa causa, para 
efeito de rescisão de contrato de trabalho 
do empregado bancário, a falta contumaz 
de pagamento de dívidas legalmente exi-
gíveis". A previsão também se aplicava a 
profissionais equiparados aos bancários, 
como empregados que exercem atividade-
fim em financeiras. 

“Eu apresentei o projeto a pedido do 
Sindicato dos Bancários de Brasília e eu, 

Bancários não podem mais ser demitidos 
por justa causa em caso de dívidas

Conquista

s bancários não podem 
mais ser demitidos por justa 
causa pelo simples fato de 
se encontrarem em situação 
de inadimplência frequente. 

O

também sendo bancário, acredito que o 
artigo 508 da CLT é uma discriminação 
contra a categoria, já que outros traba-
lhadores não sofrem a mesma restrição. 
Os bancos vinham demitindo traba-
lhadores por terem dívidas e isso é uma  
afronta à liberdade da vida pessoal de 
cada um”, explica o deputado Geraldo 
Magela. 

A regra especial para os bancários era 
justificada pela natureza do trabalho exe-
cutado. O senador Paulo Paim (PT-RS), 
no entanto, discordou da antiga lei em seu 
relatório sobre o PLC 46/08 à Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).  "Não se pode, a 
priori, condenar uma pessoa sem saber as 
razões e a gravidade de seus atos. No caso 
dos bancários, a legislação atual mantém 
uma odiosa presunção de culpa ou dolo, 
ao determinar que configura justa causa 
a falta contumaz de pagamento de dívidas 
legalmente exigíveis", argumentou Paim. 

O texto recebeu parecer favorável do 
senador Paulo Paim (PT-RS) e foi aprova-
do sem emendas pela Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS). Para Paim, essa norma 
"está em absoluta desconformidade com 
os princípios constitucionais relativos ao 
devido processo legal e à dignidade hu-
mana".

O senador conclui que retirar, a par-
tir de uma mera presunção de desonesti-
dade, o direito do empregado às verbas in-
denizatórias, "é arbitrário e cruel", e pode 
trazer prejuízos para os próprios credores 
do empregado.

O senador 
conclui que retirar, a 

partir de uma mera presun-
ção de desonestidade, o di-

reito do empregado às verbas 
indenizatórias, “é arbitrário 

e cruel”.
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 Especial Retrospectiva 2010
Confira os fatos que marcaram o ano

Em janeiro de 2010, o salário mínimo che-
gou a R$ 510,00, o equivalente a US$ 290, tendo 
por base a cotação de R$ 1,757. O valor é o maior 
para o salário mínimo em dólar desde a  insti-
tuição de uma quantia nominal para o benefício 
no Brasil. 

A licença-maternidade de seis meses, para 
as instituições que aderiram ao Empresa Cidadã 
também foi regulamentada em janeiro de 2010. 

O meio ambiente foi outro tema que esteve 
em foco durante esse período, com muitas chu-
vas, tempestades, inundações, quedas de bar-
reiras e pontes alertando os gaúchos e brasileiros 
sobre o tema. 

No Haiti, um terremeto devastou o país e 
levou consigo a vida de Zilda Arns, ativista de 
direitos humanos e lutadora por condições dig-
nas de vida e saúde para as crianças e gestan-

Janeiro

tes. Zilda levou seu trabalho para muitos países 
da América Latina e entregou sua vida por esta 
causa.

Zilda Arns no Timor Leste, em 2009
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Fevereiro

A primeira semana de fevereiro foi marcada 
por um fato inédito para o movimento sindi-
cal. Pela primeira vez, trabalhadores cruzaram 
seus braços por uma semana, tendo como obje-
tivo combater o assédio moral. Cerca de 2,4 mil 
funcionários da LG Eletronics, de Taubaté, in-
terromperam a produção para brigar pelo cum-
primento de um acordo de promoções e protestar 
contra o assédio moral, praticado pelos executi-
vos coreanos. Os brasileiros mostraram que não 

aceitam a forma como os coreanos tratam os tra-
balhadores.

Neste mês, a Caixa lançou o Programa de 
Aponsentadoria Antecipada. Movimento sindi-
cal bancário alertou para armadilhas e passou 
o início de 2010 lutando para que a empresa 
revesse alguns pontos do acordo.

Logo no dia 2 de fevereiro, o BC realizou 
audiência pública para limitar os salários em 
instituições financeiras. O tema foi recorrente 
ao longo do ano, com a Justiça sendo acionada 
diversas vezes. As instituições não querem reve-
lar o quanto seus executivos levam.

A luta pela igualdade de direitos obteve um 
grande avanço em feveiro.  O Supremo Tribu-
nal de Justiça reconheceu o direito à pensão da 
Previ a parceiro homossexual de bancário.

Por outro lado, o Senado infligiu uma grande 
derrota aos brasileiros, quando decidiu arquivar 
o projeto que criava o imposto sobre grandes for-
tunas, no dia 10 de fevereiro.

Greve na LG foi contra assédio moral. Trabalhadores 
falam de insultos, palavrões e maus tratos. 

Março
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Militar.
Os banrisulenses viram a cadeira de 

presidência do Banrisul girar com um anún-
cio feito no dia 19 de março. Fermando Lemos 
saiu do maior cargo de comando do banco dos 
gaúchos para entrar 
Mateus Bandeira. 
Lemos foi nomeado 
juiz do Tribunal de 
Justiça Militar, ga-
rantindo assim um 
futuro político e finan-
ceiro tranquilo.

Em 2010, as mulheres comemoram os cem 
anos do 8 de Março como o Dia Internacio-
nal da Mulher. A a alemã Clara Zetkin propôs 
a criação da data em 1910, durante a 2ª Con-
ferência Internacional das Mulheres Socialis-
tas, na Dinamarca. A escolha do 8 de março 
ainda gera polêmica. Os registros históricos 
indicam que seria uma homenagem à inicia-
tiva de operárias russas que nessa data re-
alizaram uma greve contra a fome, a guerra e 
o czarismo. 

Porém, durante décadas se propagou de 
que a referência para a criação da data se-
ria a morte, em 1857, de 100 tecelãs norte-
americanas em greve pela redução da jornada 
de trabalho. Elas foram vítimas de um incêndio 
crimonoso. Mas não há registro histórico so-
bre esse fato.

Porém, mais importante do que a origem 
da data, é a celebração deste dia como refe-
rência na luta igualdade de oportunidades e 
direitos. Segundo dados do MTE, atualmente 
as mulheres que estão no mercado formal de 
trabalho ganham menos do que os homens, 
mesmo com igual grau de formação.

Além do trabalho fora de casa, as mulheres 
precisam se dedicar a atividades não remu-
neradas, como os afazeres domésticos. Se-
gundo dados do IBGE referentes a 2007, as 
mulheres de 10 anos de idade ou mais se 
dedicavam 22,3 horas semanais aos afa-
zeres domésticos contra 5,2 horas dos ho-
mens.

A mulher ainda é uma das maiores vítimas 
da violência organizacional, estando entre os 
perfis de profissionais mais assediados. Por 
isso, no dia 8 de março de 2010, o Sindicato 
realizou o encontro “Mulher Contemporânea”, 
como foco no assédio moral. Como resulta-
dos dos debates, ficou a certeza de que a 
denúncia é uma das poucas saídas para que 
todas as mulheres deixem de sofrer com esta 
violência.

Cem Anos do Oito de Março

Celebrações e datas históricas marcaram 
o mês de março. Além dos 100 anos da declara-
ção do Oito de Março como Dia Internacional 
da Mulher, as feministas também comemoram 
os dez anos da Marcha Mundial das Mulheres.

Além disso, em março de 2010 se lem-
brou os vinte anos da promulgação do Código 
de Defesa do Consumidor e os vinte anos do 
Plano Callor. A redemocratização do país tam-
bém esteve em foco com o aniversário de 25 do 
processo que levou ao fim da Ditudura Civil 

Fotos: Karine Endres
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Dia Mundial da Saúde, comemorado 
em 7 de abril, trouxe à tona o fato de que os 
bancários compõem a categoria que mais sofre 
com Ler/Dort, segundo o INSS.  Em relação às 
doenças mentais, a OIT colocou em prática o 
reconhecimento desta problemática. Em abril, 
a Organização Internacional do Trabalho fez 
uma revisão da lista de doenças ocupacionais 
do anexo da Recomendação nº 194 sobre Doen-
ças Ocupacionais, incluindo as desordens men-
tais como doenças do trabalho.

A novidade da lista é a inclusão de doen-
ças de ordem mental e comportamental, além 
do stress pós-traumático. A lista aprovada pela 
OIT inclui uma série de doenças ocupacio-
nais reconhecidas internacionalmente, desde 

Abril
as causadas por agentes químicos, físicos e 
biológicos, passando por doenças respiratórias 
e de pele, disfunções ósseas e musculares e 
câncer de origem ocupacional.

Também em abril, aconteceu o 10º Con-
gresso da Federação dos Bancários do RS.

O evento foi um momento de discussão so-
bre temas que envolvem a categoria bancária, 
além de debates sobre a conjuntura política e 
econômica atual.

No dia 17 de abril,  iniciou o Campeoanto 
Bancário de Futebol Sete 2010, com cinco equi-
pes inscritas. O tempo instável, que premiava 
os sábados, e a Copa do Mundo 2010 foram 
dois fatores que prejudicaram o andamento 
das atividades esportivas , causando interrup-
ções e adiamentos.

No Dia dos Trabalhadores, os bancários 
também comemoram a fundação da sua Fe-
deração Estadual. De acordo com deliberação 
do 10º Congresso Estadual dos Bancários e 
procurando se adequar à conjuntura atual, a 
entidade, no 67º aniversário, mudou de Feeb-
RS (Federação dos Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários) para Fetrafi-RS (Federação 
dos Empregados em Instituições Financeiras), 
representando todos os segmentos de trabalha-
dores do ramo financeiro no RS.

Em Caxias, os bancários confraternizaram 
no Dia dos Trabalhadores. A atividade foi na 
Sede Campestre do Sindicato.

Um triste fato chamou a atenção dos 
brasileiros para a segurança bancária. Um 
guarda do Bradesco tirou a vida de um aposen-
tado, dentro de uma agência bancária. O apo-
sentado Domingos Conceição dos Santos, de 
47 anos, foi baleado ao tentar entrar em uma 
agência do Bradesco no dia 6 de maio, em São 
Paulo. Santos usava um marca-passo e apre-
sentou um documento que comprovava sua 

Maio
condição - e a impossibilidade de pas-
sar pela porta-giratória que bloqueia 
metais - ao vigilante do banco. Após 
uma discussão, o segurança sacou a 
arma e atirou na cabeça do aposen-
tado. Santos faleceu no hospital.

Em maio, também aconteceram 
encontos importantes para a pre-
paração da Campanha Salarial. A 
categoria tem data-base em 1º de setembro, 
mas as etapas preparatórias acontecem desde 
maio, com as conferências estaduais. Nos dias 
15 e 16 de maio, os bancários da CEF e do BB 
se reúniram nos seus encontros estaduais, em 
Porto Alegre. Já entre os dias 28 e 30 de maio, 
os empregados da CEF e funcionários do BB 
realizaram as suas conferências nacionais, mo-
mento em que aprovaram as reivindicações es-
pecíficas  para a Campanha Salarial 2010.

O combate à homofobia ganhou reconhe-
cimento nacional em maio. Lula sancionou o 
dia 17 deste mês como sendo o Dia Nacional de 
Combate à Homofobia.  O ato atende às reivin-

dicações de movimentos ligados à defesa dos 
direitos dos homossexuais.  O dia 17 de maio 
foi escolhido por ter sido nessa data, em 1990, 
que a Assembleia Mundial da Saúde, órgão 
máximo de tomada de decisão da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), retirou a homos-
sexualidade da Classificação Internacional 
de Doenças. Desde então, a data é celebrada 
internacionalmente como o Dia de Combate à 
Homofobia.

No dia 1º 
de junho, Ri-
cardo Flores 
assumiu a 
presidência da 

Previ, o fundo 
de pensão dos 

funcionários do 
BB. Em junho, a Previ 

tinha patrimônio de R$ 
142 bilhões, sendo o maior fundo de pensão da 
América Latina.

A lei da Ficha Limpa foi sancionada pelo 
presidente Lula em junho, passando a vigo-
rar a partir do dia 7 daquele mês. A lei tornou 
inelegíveis candidatos que forem condenados por 
órgão colegiado em crimes como improbidade 
administrativa, abuso de autoridade, racismo, 
tortura, abuso sexual, formação de quadrilha, 

Junho
crimes contra a vida e crimes hediondos, dentre 
outros.

A preparação para a Campanha Salarial 
2010 obteve mais um avanço em junho. No dia 
26, os bancários gaúchos se reúniram na 12ª 
Conferência Estadual dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras em Instituições Financeiras. O even-
to debateu as prioridades da categoria e propôs 
estratégias para a Campanha Salarial 2010. Na 
ocasião, também foi escolhida a delegação que 
representou os trabalhadores gaúchos na Con-
ferência Nacional. 

No dia 18 de junho, o mundo perdeu José 
Saramago, que faleceu nas Ilhas Canárias, Por-
tugual, aos 87 anos. Em 1998, o autor ganhou o 
prêmio Nobel de Literatura, o primeiro dado a 
um escritor de língua portuguesa. “O único lugar 
que existe é o dia de amanhã, a nossa utopia é 
fazer alguma transformação já”, disse Saramago.

“Todos os dias uma co-

média vergonhosa que se chama 

democracia é encenada. Nesta 

comédia, pode-se debater de tudo, 

menos a própria democracia. A falsi-

dade central deste modelo reside no 

fato de que o poder econômico é 

o mesmo que o poder político” 

José Saramago



5Dezembro de 2010  Voz do Bancário

CIANO     MAGENTA    AMARELO     PRETO

a CEF implementou o novo Plano de Fun-
ções Gratificadas (PFG) em julho, suspendendo 
o processo de reestruturação. O plano trouxe 
alguns avanços importantes em relação ao 
Plano de Cargos Comissionados, mas também 
trouxe problemas como a redução de jornada 
com redução proporcional de salário,  criação de 
funções com jornadas indefinidas e a discrimi-
nação em relação aos empregados que estavam 
no REG/Replan não saldado.

A isonomia foi um tema importante ao 
longo do ano, já que 2010 foi declarado pelo 
movimento sindical bancário como o Ano da 
Isonomia. No Rio Grande do Sul, a Fetrafi-RS 
promoveu no dia 17 de julho o Encontro Esta-
dual sobre Isonomia, com o objetivo de debater 
estratégias e encaminhar propostas ao Encon-
tro Nacional. Na avaliação do movimento sindi-
cal bancário, as empresas estatais não podem 
manter políticas ou práticas que promovam a 
discriminação entre os trabalhadores.  A distin-
ção entre os funcionários contratados nos perío-
dos pré e pós-98 nos bancos públicos iniciou du-
rante o governo Fernando Henrique Cardoso e 
foi consolidada com a publicação da resolução 
nº 9 do DEST – Departamento de Coordenação 

Julho

das Empresas estatais Federais, em maio de 
1995. 

A Campanha Salarial dos Trabalhadores 
em Instituições Financeiras Não-Bancárias 
teve em julho um mês de destaque. No dia 8, 
os trabalhadores aprovaram a minuta de rein-
vidicações e já no dia 15 de julho, a minuta 
foi entregue para a entidade patronal da ca-
tegoria, o Sindfin. A data-base do segmento é 
1º de agosto e entre as prioridades para traba-
lhadores estavam a melhoria dos pisos de in-
gresso; aumento real nos salários e correção do 
cheque-rancho. 

A Campanha Salarial 2010 dos Bancários 
também foi impulsionada em julho.  Entre os 
dias 23 e 25, bancários de todo o país se reuni-
ram na 12º Conferência Nacional dos Bancári-

os, no Rio de Janeiro, para debater as princi-
pais reivindicações da categoria e a estratégia 
para a campanha. Entre os itens aprovados que 
compusaram a minuta estavam a preservação 
e ampliação do emprego, o fim das metas abusi-
vas e do assédio moral, mais saúde e melhores 
condições de trabalho e de segurança, PLR 
maior, valorização dos pisos salariais e reajuste 
salarial de 11%. A diretora do Sindicato de Ca-
xias do Sul e Região, Vaine Teresinha Andre-
guete, participou do evento.

Em agosto, o portal Wikileaks.org começa 
a efetivamente incomodar os poderes constituí-
dos. Na última semana de julho, o portal publi-
cou milhares de documentos classificados como 
secretos a respeito da guerra dos Estados Unidos 
no Afe-
ganistão.  

O 
fato fez 
avançar a 
discussão 
sobre o 
direito à 
informa-
ção .

Agosto é um dos meses mais 
importantes para a categoria 
bancária. É neste mês, no dia 
28, que os bancários comemoram 
o seu dia. Além disso, agosto é 
tradicionalmente um mês dedi-
cado às atividades de organização 
da Campanha Salarial. Já no dia 
4, os bancários de Caxias do Sul e 
região se reuniram na sede do Sin-
dicato e, em assembleia, aprova-
ram a minuta de reivindicações 
elaborada na 12º Conferência.

No dia 14, os banrisulenses de 
todo o país se reuniram no seu En-
contro Estadual, em Porto Alegre, 
e aprovaram a sua pauta especí-

Agosto

fica de reivindicações. Os banri-
sulenses participantes do encon-
tro reafirmaram a necessidade de 
valorização e respeito do quadro 
funcional e aprovaram resoluções 
e moções pela luta em defesa do 
Banrisul público e sob o controle 
da sociedade gaúcha.

Ainda no dia 11 de agosto, a 
pauta de reivindicações foi entre-
gue pelo Comando dos Bancários 
à Fenaban. No dia 17, os bancári-
os lançam oficialmente a sua 
Campanha com uma caminhada 
no centro de São Paulo. No Rio 
Grande do Sul,  dois atos simultâ-
neos marcaram o lançamento da 

Depois de muita pressão, o Sindicato garantiu que a agência do Unibanco Centro, 
na Av. Júlio de Castilhos, em Caxias, fosse fechada durante dois dias em agosto. 
A direção da agência considerou que a agência tinha condições de funcionamen-
to. Com pressa para terminar as reformas, gestores do Itaú Unibanco impuseram 
más condições de trabalho aos seus funcionários. 

Foto: Karine Endres

Campanha Nacional dos Bancá-
rios, no dia 20. Além de uma con-
centração na Praça da Alfândega, 
centenas de dirigentes, delegados 
sindicais e bancários participaram 
de uma passeata pelas principais 
ruas do centro da Capital, acom-
panhados pela bateria de uma 
escola de samba. Também no dia 
20 de agosto, a direção do Banco 
do Brasil recebeu a minuta espe-
cífica dos funcionários do BB.  Já 
os empregados da Cef tiveram a 
primeira negociação com a direção 
da empresa no dia 25.

Em Caxias do Sul, o Sindicato 
impediu que um agência Centro 

do Unibanco, na Júlio de Cas-
tilhos, fosse aberta nos dias 23 e 
24 de agosto, devido às péssimas 
condições de trabalho.  A agência 
era a última a operar com a ban-
deira do Unibanco no município e 
os gestores corriam contra o tempo 
para adequar a agência ao padrão 
do Itaú. Porém, para isso, ignora-
ram completamente as condições 
mínimas para o trabalho bancário. 
Pó, sujeira, fiação exposta, insegu-
rança e movimentação de traba-
lhadores da obra estavam fazendo 
parte da rotina dos bancários da 
agência do Unibanco.

Em Porto Alegre, os funcionários do Banrisul se reúniram no 18º Encontro Estadual 
dos Banrisulenses para discutirem a sua pauta especifica de reivindicações. 

Foto: SindBancários
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E s t e s 
dois títulos 
foram divi-
didos com 
o Santand-
er. André 
Almeida , 
do Santan-
der, e An-
tônio Cleo, 
do Brades-
co Centro, 
dividiram 
o troféu 
“ G o l e a -
dor”, com 9 
gols  mar- 
cados  por 
cada um. 

Já os  
g o l e i r o s  
F á b i o  
(Santan-

der) e Thiago (Bradesco Centro) receberam 
os troféus de “Defesa Menos Vazada”.

Em segundo lugar no certame ficou a 
equipe do Bradesco Randon. O Santander 
não chegou a disputar as semifinais, gan-
hando por WO do Itaunibanco. Mesmo sem 
disputar as finais, o Itaunibanco levou para 
casa o troféu de “Equipe mais Disciplinada”. 

A final foi disputada por duas equi-
pes do Bradesco.  Mesmo com muita 
garra, os jogadores do Bradesco Ran-
don não conseguiram descontar toda 
a diferença e perderam por 3 X 2. 

Bradesco: Tricampeão!
Além do trófeu de campeão, a equipe 

também levou para casa o título de 
goleador e goleiro menos vazado. 

em Sociedades de Crédito, Financiamento e 
Investimento. No dia 22, a Fetrafi-RS e o Sind-
fin assinaram a Convenção Coletiva de Tra-
balho destes profissionais. A assinatura da 
CCT 2010/2011 
garantiu novas 
conquistas para 
os trabalhadores 
do setor em diver-
sas cláusulas. 

Entre as prin-
cipais conquis-
tas está o índice 
de reajuste de 
4,44%, sobre to-
das as verbas de 
natureza salarial 
e o aumento da 
comissão de fun-
ção de 30% para 
45%. Também 
houve O cheque-
rancho teve um 
aumento de 100%, 
passando para R$ 
80,00. O benefí-
cio também passa 
a se chamar Cheque de Negociação Sindical. 
Concedido pela primeira vez em 2008 como 
uma cesta de bonificação de Páscoa, após in-
tensas negociações, o benefício foi incorporado 
à Convenção Coletiva.

No dia 2 de setembro, os banrisulenses ves- 
tiram roupas pretas para manifestar a insatis-
fação com a direção do banco dos gaúchos. Eles 
cobraram a abertura das negociações específi-
cas, o pagamento imediato das promoções e a 
melhoria dos benefícios da Fundação/Cabergs, 
além de melhores condições no ambiente de 
trabalho.

O protesto coincidiu com um momento em 
que a imagem do banco dos gaúchos foi mais 
uma vez manchada da devido à má gestão. 
O superintendente de marketing do banco, 
Walney Fehlberg, foi preso em flagrante pela 
Polícia Federal, por um suposto esquema de 
desvios de recursos do Banrisul. As fraudes 
se concetraram em 18 meses da gestão do 
ex-presidente do Banrisul, Fernando Lemos. 
Também foram presos um representante da 
agência SL&M, Gilson Storke, e um diretor 
da DCS, Armando D’Elia Neto. Eles foram 
presos em flagrante por peculato e lavagem de 
dinheiro. A PF encontrou em suas residências 
empresas cerca de R$ 2 milhões sem origem 
identificada.

A Operação Marcari foi deflagrada pela 
Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 
o Ministério Público de Contas e apurou des-
vios de recursos da área de marketing com 
prejuízo para o banco na ordem de mais de 10 
milhões de reais.

Em setembro também teve desfecho a 
Campanha Salarial 2010 dos Trabalhadores 

Setembro

Em Caxias do Sul, os trabalhadores do Bradesco comemoram a 
conquista do tricampeonato no Campeonato Bancário de Futebol 
Sete 2010. O encerramento foi no dia 11 de setembro. | Foto: Kar-
ine Endres

Após cinco rodadas de negociação, a Fe-
naban apresentou uma proposta rebaixada, 
no dia 23 de setembro, contemplando apenas 
a inflação do período. O índice de 4,29% foi 
rejeitado em Caxias do Sul, em assembleia 
realizada no mesmo dia, quando a categoria 
também aprovou indicativo de greve por tem-
po indeterminado, à partir de 29 de setembro. 
No dia 28, novamente em assembleia, a es-
tratégia da greve foi elaborada.

A maior greve dos últimos vinte anos, que 
superou inclusive a de 2009, começou no dia 
29 de setembro atingindo 24 estados mais 
o Distrito Federal. Em todo o país, foram 
fechadas 3.864 agências no primeiro dia da 
mobilização. No RS, permaneceram fecha-
das 320 unidades ao longo do primeiro dia 
do movimento paredista. Em Caxias, a greve 
começou paralisando as atividades em 13 
agências e duas unidades (repartições e de-
partamentos).

A greve já era forte no seu segundo dia. 
Em Caxias, o movimento também se ampliou 
e mais unidades aderiram à greve. Entre elas, 
o Nujur, agência Lourdes e agência Gramado 
do BB. Também cresceu o movimento na CEF, 
com adesão das agências Capuchinhos, Imi-
grante, São Pelegrino, Terra da Uva e Flores 
da Cunha. No Banrisul, paralisou neste dia 

Campanha Salarial dos Bancários 2010
a agência Gramado. No Brasil inteiro, foram 
fechadas 4.895 agências e unidades.

Banrisulenses vestem preto, em 2 
de setembro, para cobrar abertura 
das negociações específicas e 
contra o descaso da direção do 
Banco

Fotos: Karine Endres

Agências de bancos privados - 
como esta do Santander, na Júlio 
de Castilhos - e de bancos públicos, 
adereiram à greve dos bancários

Foto: Karine Endres
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Outubro
O mês de outubro iniciou com os bancári-

os mostrando toda a sua indignação com a 
intransigência dos banqueiros. O número 
de unidades paralisadas havia saltado para 
6.215 no terceiro dia da greve e primeiro dia 
de outubro, em todo o Brasil. No RS, foram 
538 agências fechadas. Em Caxias e região, 
já eram 23 agências mais três departamen-
tos paralisados.

A partir de então, o movimento só cres-
ceu e se fortaleceu, atingindo já na segun-
da-feira, dia 4 e sexto dia corrido de greve 
o total de 6.527 unidades paralisadas. O 
número representa um crescimento de 
68,9% comparado ao primeiro dia. No sé-
timo dia de greve, 5 de outubro, o movimen-
to paredista superou o de 2009, fechando  
7.437 unidades, em 26 estados mais o Dis-
trito Federal. Em 2009, os bancários para-
lisaram 7.222 unidades no dia de maior mo-
bilização da greve. 

No dia 6 de outubro, oitavo de greve, 
já eram 597 unidades fechadas no RS. Até 
então, a Fenaban não havia se manifestado 
com nova proposta. Em Caxias do Sul, a 
agência Centro do Bradesco fi-
cou de portas fechadas. O fato é 
emblemático por esta ser uma 
das maiores agências privadas 
em toda a Serra Gaúcha e 
o Bradesco ter por tradição 
manter relações difíceis com 
seus funcionários. Este dia en-
tra na história do movimento 
bancário também por marcar 
a greve de 2010 como a maior 
das últimas duas décadas. Já 
eram 7.723 agências em todo o 
país. 

O movimento continua a 
crescer e com 8.280 unidades 

paralisadas, na sexta, dia 8, a Fenaban fi-
nalmente chama negociação. Os bancos pú-
blicos federais seguem a tendência e também 
chamam as negociações específicas. Em Caxias 
do Sul e região, já eram 39 agências e depar-
tamentos que aderiram ao movimento. A Fen-
aban, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal apresentaram ao Comando Nacional 
dos Bancários na segunda-feira, dia 11 e 13° 
dia da greve, novas propostas que contem-
plaram aumento real de salário, valorização 
dos pisos (R$ 1.250 nos bancos privados e R$ 
1.600 no BB e na Caixa), melhoria na PLR e 
definição de mecanismos de combate ao assé-
dio moral. 

Em assembleia realizada no Sindicato, as-
sim como em diversas bases territoriais Bra-
sil à fora, no dia 13 de outubro os bancários 
deliberaram pela aprovação do acordo com a 
Fenaban e com os bancos públicos, encerrando 
a maior greve dos últimos vinte anos. A greve 
dos bancários trouxe como uma das suas prin-
cipais conquistas a aceitação do combate ao as-
sédio moral e avanços na segurança bancária, 
em acordo coletivo

‘Bradescão:’ fechamento emblemático

Novembro
No dia 4 de novembro, o presi-

dente do grupo Santander, Emilio 
Botín, anunciou a unificação das 
marcas Santander e Real.  “O Bra-
sil passou a ser o país mais impor-
tante para o banco”, reconheceu o 
executivo. O Santander conta com 
24 milhões de clientes no Brasil 
e 200 mil acionistas, além de um 
batalhão de 52 mil funcionários.

A fusão entre Santander e 
Real trouxe conseqüências para os 
trabalhadores das duas empresas. 
Após o fechamento de milhares 
de postos de trabalho, o balanço 
dos primeiros nove meses de 2010 
revela uma pequena retomada 
do emprego. O número de fun-
cionários subiu para 52.702, repre-
sentando geração de 1.752 vagas e 
crescimento de 3,4% em relação ao 

mesmo período do ano passado.
Já o número de clientes subiu 

para 24,092 milhões, significando 
uma elevação de 9,9% em compa-
ração aos 21,926 milhões ante os 
primeiros nove meses de 2009. 

Em novembro, veio à tona 
uma inesperada fraude no siste-
ma financeiro. O BC anunciou 
ou que o Banco Panamericano 
recorreu ao Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC) para sanar um 
rombo de R$ 2,5 bilhões. O rombo 
foi resultado de ativos e créditos 
fictícios registrados por diretores 
do Panamericano. Descoberto ain-
da em setembro pelo BC, a fraude 
havia passado despercebido pelos 
controles internos do Panameri-
cano e pelos seus auditores inde-
pendentes.

Dezembro
 A esperança de vida do 

brasileiro ao nascer subiu para 73 
anos, 2 meses e 1 dia em 2009. Em 
relação a 2008, houve aumento de 
3 meses e 22 dias. Essa expecta-
tiva altera o fator previdenciário, 
usado para calcular o valor das 
aposentadorias por tempo de con-
tribuição.  

Neste mês, o fator previden-
ciário esteve em foco novamente 
quando o juiz da 1ª Vara Federal 
Previdenciária em São Paulo, 
Marcus Orione Gonçalves Correia, 
declarou inconstitucional o fator 
previdenciário. Ele determinou 
ainda que o INSS recalcule a apo-
sentadoria de um segurado, sem a 
incidência do fator previdenciário. 

No dia 1º de dezembro, o 
Plenário do Senado aprovou o pro-

jeto do ex-senador Rodolfo Tourinho 
que cria nos sistemas de proteção 
ao crédito um cadastro para regis-
tro dos consumidores e tomadores 
de empréstimos que pagam corre-
tamente suas dívidas. 

Chamado tecnicamente de ca-
dastro positivo, o arquivo também 
recebeu o apelido de cadastro do 
bom pagador, e tem como objetivo 
estimular a adimplência e a pontu-
alidade. 

O movimento sindical bancário 
comemorou também a sanção do 
PL 12.347/10, revogando o art. 508 
da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). Com isso, os bancários 
não podem mais ser demitidos por 
justa causa quando endividados. 

Leia mais sobre o PL na página 2

3º Baile de Casais celebra 
75 anos do Sindicato

Alegria e animação deram o tom na maior festa 
anual do Sindicato. 

O 3° Baile de Casais dos Bancários sintetizou, em 
23 de outubro, a vitoriosa Campanha Nacional e 
também a comemoração 75 anos do Sindicato dos 
Bancários de Caxias do Sul e Região.

A grande marca da noite foi a animação e a alegria, 
que contagiaram os casais, mantendo a pista sem-
pre repleta.

Para o diretor da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer do Sindicato, Luiz Fernando Loro, o objetivo 
do baile foi cumprido. “A integração foi grande e o 
retorno dos presentes foi extremamente positivo, 
com bancários já vislumbrando o baile do próximo 
ano”, disse. 
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Entrevista:
Tarso Genro “O nosso caso é de 

presença da polícia”

 tema segurança continua forte em 2011. Tendo eleito 
como seu governador um ex-ministro da Justiça, os 
gaúchos esperam ver diminuir as crescentes taxas 

de violência urbana. Em 2010, foram  ao menos 100 ataques 
a bancos em todo o Estado. O movimento sindical bancário 
espera que o tema seja permanente na agenda do governo 
2011-2014. Confira a entrevista que o governador Tarso Genro 
(PT) concedeu para a Agência Carta Maior. A entrevista foi fei-
ta durante a ocupação das favelas cariocas pela Forças Arma-
das e traça um importante panorama da segurança brasileira.

O

Carta Maior: A partir dos recentes 
acontecimentos no Rio de Janei-
ro, a segurança pública voltou ao 
centro do debate público no país. 
O governo federal instituiu uma 
política nacional para o setor, por 
meio do Pronasci. Qual é a concep-
ção que embala essa política?

Tarso Genro: O Programa Nacio-
nal de Segurança Pública (Pronasci) 
é originário de uma lei e de um pacto 
político que promovemos, através do 
Ministério da Justiça, com os Estados, 
as prefeituras e os operadores da se-
gurança pública no Brasil, secretários 
estaduais, comandantes de polícias 
militares, delegados de polícia e opera-
dores da área do Direito. A 1ª Conferên- 
cia Nacional de Segurança Pública 
consolidou a ideia do Pronasci. Seus el-
ementos são os seguintes:
Em primeiro lugar, a corresponsabi-
lidade entre União, estados e mu-
nicípios, de maneira conjugada. Os 
municípios passam a ser sujeitos ativos 
da segurança pública com políticas pre-
ventivas, especialmente para a juven-
tude, oferecendo educação, trabalho e 
formação.
O segundo elemento é a concepção que 
origina os gabinetes integrados de se-
gurança pública, que são um momento 
de convergência das três esferas fede-
rativas, das autoridades policiais e de 
representantes do Ministério Público 
quando for o caso. Essas instâncias 
conjugam seus esforços não somente no 
que se refere ao controle da criminali-
dade, mas também na questão opera-
cional, ou seja, atuam de maneira com-
binada e integrada com equipamentos 
tecnológicos de alto nível.
O terceiro é a localização de zonas de 
conflito mais aguda e a transformação 
dessas áreas naquilo que chamamos 
de Territórios de Paz, que podem ser 
adaptados de região para região. Nes-
tes territórios, é preciso implementar 
políticas de infraestrutura, políticas 

para a juventude, para as mães e mu-
lheres da região, articulação de políti-
cas sociais com a comunidade e garan-
tir a presença permanente do Estado, 
não somente por meio do Ministério 
Público e de juizados, se for o caso, mas 
também com um policiamento perma- 
nente, com policiais treinados para 
isso. O nome não interessa: pode ser 
UPP, polícia comunitária ou polícia 
cidadã. São policiais que entram na 
área, são treinados para isso, ficam  lá 
e são sempre os mesmos. Além disso, 
têm uma remuneração diferenciada, 
pois estão nos programas de formação 
do governo federal e também recebem 
um aporte da prefeitura.
O quarto elemento é uma articulação 
institucional do Estado com as comu-
nidades organizadas para que não haja 
mais estranhamento entre as forças 
policiais e a comunidade. A ideia é que o 
cidadão se sinta confortável com a pre-
sença da polícia que ele conhece, para 
depor em processos, sem se intimidar 
diante dos criminosos que controlam o 
território. Esse território pode ser aces-
sível diretamente a esses programas, 
como ocorre aqui na Guajuviras, em 
Canoas (região metropolitana de Porto 
Alegre), onde havia controle territorial 
armado por criminosos, ou pode ser um 
território de maior complexidade, como 
é o caso do Rio de Janeiro, onde o Com-
plexo do Alemão é um dos exemplos 
mais complicados.
O Pronasci não é aplicável mecanica-
mente em diferentes regiões, preser-
vando determinados princípios. A sua 
grande inovação é uma conjugação 
de programas de Estado de natureza 
social, com ações materiais de in-
fraestrutura, qualificação de policiais, 
presença permanente da polícia, inte-
gração da polícia com a comunidade e 
esforço conjugado com financiamento 
do governo federal que alcançou neste 
último período valores extraordinários. 
Só para o Rio de Janeiro, repassamos, 

nos últimos dois anos, meio 
bilhão de reais em recursos 
federais.
Carta Maior: Essa per-
manência ou não de 
aparatos militares mais os-
tensivos não depende também da 
intensidade e da natureza reação 
do crime organizado à ação das 
forças policiais do Estado? No caso 
do Rio, o deslocamento em massa 
de criminosos para outras favelas 
não aumenta a força dessa dimen-
são “mais militar” para resolver o 
problema?

Tarso Genro: Essa é a concepção 
dominante até hoje. Mas creio que ela 
está baseada em um equívoco de fun-
do. Primeiro, porque as Forças Arma-
das são treinadas para a guerra. Essas 
operações de guerra não podem ser 
realizadas em uma ocupação territo-
rial com população civil. Em segundo, 
porque a complexidade da “limpeza do 
terreno” – para usar uma expressão 
usada pelos militares – para a ocupa-
ção de uma força militar na guerra é 
totalmente diferente da ocupação de 
um terreno habitado por população 
civil, com o objetivo de isolar um grupo 
de criminosos. A primeira hipótese en-
volve uma ação direta, violenta, plane-
jada e, ordinariamente, de terra ar-
rasada. Já a segunda é uma presença 
onde a comunidade participa e escolhe 
e onde a minoria representada pelos 
criminosos é isolada inclusive por meio 
de enfrentamento armado, quando ne-
cessário.
A preocupação que as pessoas que 
ajudaram a conceber o Pronasci tem 
em relação ao Rio de Janeiro não é 
com o que está acontecendo agora, que 
está bem, mas sim com o que vai acon-
tecer daqui para frente. A experiência 
de substituição da polícia pelas Forças 
Armadas no enfrentamento do crime 
organizado, como está acontecendo no 
México, é totalmente desastrosa. De-
sastrosa para o Exército, para a segu-
rança pública e para a população. Não 
há exemplo onde isso tenha acontecido 
com sucesso a não ser, obviamente, 
em ocupações de cidades em época de 
guerra. Esse, é claro, não é o caso do 
Rio de Janeiro.
Carta Maior: Para além do en-
frentamento direto do crime or-
ganizado e de suas quadrilhas de 
narcotraficantes, quais devem ser 
as prioridades, inclusive no seu 
governo no Rio Grande do Sul, na 
área da Segurança Pública?

Tarso Genro: A situação do Rio 
Grande do Sul é muito diferente da do 
Rio de Janeiro. Nós não temos aqui ne-
nhum território em que a polícia não 
possa entrar. Apesar das dificuldades e 
até da degradação sofrida pelas políti-
cas de Segurança Pública no Estado, 
não existe nenhum território onde a 
polícia não entre de maneira ostensiva 
ou reservada, seja a Brigada Militar ou 
a Polícia Civil. Ou seja, o nosso caso não 
é de ocupação militar prévia, mas sim 
de presença da polícia, de presença os-
tensiva do Estado, com a elaboração e 
introdução de programas voltados aos 
jovens para retirá-los do caminho das 
ofertas de “boa vida” dos traficantes, e 
de alocar quadros altamente prepara-
dos para o policiamento comunitário.
Além do que está sendo feito no bairro 
Guajuviras, temos outros exemplos 
positivos aqui no Rio Grande do Sul, 
que foram implementados nos últimos 
três anos. Um deles é o sistema de 
vídeo-monitoramento no Litoral Norte, 
que está começando; outro é o trabalho 
que vem sendo realizado na área de 
Segurança Pública pelo prefeito de São 
Leopoldo, Ari Vanazzi. Neste último 
caso, com muita dificuldade, aliás, pois 
a Brigada Militar, não sei por ordem de 
quem, se recusava a participar do Gabi-
nete Integrado de Segurança Pública. 
Isso não vai ocorrer no meu governo. 
A Brigada Militar e a Polícia Civil vão 
participar de todos os aparatos ne-
cessários à implementação do Pronasci. 
Vamos definir quais são os territórios 
prioritários – que, na minha opinião, 
estão situados na Região Metropolitana 
-, estimular e consolidar os programas 
que estão começando ou em transição 
em diversas prefeituras e também es-
tender o conceito de território para a 
área turística, como pretendemos fazer 
na Metade Sul do Estado, aqui na costa 
doce.
Tudo isso tem que ser compreendido 
dentro de um processo onde as auto-
ridades devem ir, gradativamente, ocu-
pando os espaços institucionais e políti-
cos. O que não teremos certamente no 
Rio Grande do Sul é um quadro mili-
tar falando sobre Segurança Pública. 
Agora, vamos estabelecer uma política 
de cooperação, seja com o Exército ou 
com outras forças, sempre que isso for 
necessário.


