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Enfrentando as desigualdades pela valorização da mulher

Em 1937, Gysmunda Pezzi assume a presidência do Sindicato dos Bancári-
os de Caxias do Sul e Região. O fato é um marco na luta das mulheres pela igual-
dade de gênero, pois Gysmunda foi a primeira mulher a assumir a presidência 

de um Sindicato no Rio Grande do Sul.
Esta mulher pioneira sofreu diversos 

ataques na mídia caxiense da época, que 
detratava os bancários e o Sindicato por ter 
em sua presidência uma mulher. 

“Sofrendo várias pressões pelo conser-
vadorismo que tomava conta da sociedade, 
que expressava-se internamente através de 
boicote e externamente, desde boatos até 
matérias de jornais, Gysmunda e o restante 
da diretoria pediram demissão”, afi rmam 
Raquel Adriana Rech e Samanta Mara Tur-
bay Savardelli, em seu ensaio histórico sobre 
o Sindicato.

Hoje, 75 anos após este feito, outra mu-
lher ocupa o cargo que representa a presidên-
cia do Sindicato. Vaine Terezinha Andreguete 
é coordenadora da Secretaria de Organização 
Política e Sindical, tendo a tarefa de avançar 
na organização dos bancários caxienses.

Bancárias caxienses: fazendo história desde 1937

A valorização plena da mulher passa ainda por inúmeras conquis-
tas. Embora um longo percurso já tenha sido percorrido, como o 

direito a votar e ser votada, a mulher ainda enfrenta desafios. As 
bancárias ainda ganham 25% a menos que os homens, ocupam me-
nos postos de chefia, mesmo com escolaridade superior. Além disso, 
nas relações pessoais, ainda cabe a elas a tarefa do cuidado pela 

casa, crianças e idosos.

Uma história de amor para celebrar

As bancárias e os bancários de Caxias do Sul e região celebra-
ram o Dia Internacional da Mulher com uma história de amor. 
“Felínicias: Histórias de Amores e Clowns” foi apresentado na Casa 
de Cultura Percy Vargas, no dia 8 de Março, com entrada gratuita 
para os sócios do Sindicato.

Embora a peça traga para o palco um tema de tom emocional, 
uma relação de “encontros e desencontros”, como defi nido pelo pró-
prio grupo Ueba, não deixa de refl etir sobre a condição da mulher. 
“A peça retrata um período específi co da história, mas refl ete muitos 
dos anseios, lutas e conquistas vividos pelas mulheres atualmente”, 
afi rma Daniela Amoretti Finkler, diretora do Sindicato. 

“No quadro ‘O Casamento’, por exemplo -  uma mulher que, em 
virtude se seu amado ter sido recrutado para a guerra, se vê obri-
gada a um casamento com outro, pois jugara tê-lo perdido - refl ete a 
condição da mulher que não ‘podia’ optar por não se casar, o que na 
época era um absurdo”, continua Daniela.

Para o bancário Marco Antônio, do Safra, “o espetáculo realça 
a questão da mulher, sobretudo por ter sido realizado justo no 8 
de Março”, afi rma. Lenara Guerra, do Banrisul, concorda. “Embora 
não seja uma temática especifi camente sobre as lutas das mulheres, 
é difícil imaginar uma que nunca tenha tido difi culdades em cons-
truir um relacionamento e não se identifi que com a peça”, explica. 

O Sindicato presta, desta forma, a sua homenagem à todas 
aquelas que lu-
tam diarimente, 
buscando melho-
res condições de 
trabalho e igual-
dade de oportu-
nidades em to-
dos os campos da 
sociedade.

Fotos: Karine Endres
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om 10 milhões de tra-
balhadores, hoje a ter-

ceirização abocanha 25% da 
população economicamente 
ativa do Brasil (PEA), segundo 
dados do Departamento 
Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Econômicos, o 
Dieese. 

Terceirização é reforma trabalhista velada
C

De um lado, empresas defendem 
o método com o discurso de que a ter-
ceirização permite que a produção seja 
orientada apenas para a atividade fi m, 
liberando setores como limpeza e segu-
rança para a terceirização. 

Do lado oposto, entidades repre-
sentantes dos trabalhadores mostram 
números que provam:  a terceirização 
vem fazendo na prática uma reforma 
trabalhista. Além de engolfar um 
quarto dos trabalhadores ativos, ela 
não possui legislação específi ca. Até 
hoje, apenas uma Súmula do TST – a 
de número 331 - faz referência a esta 
modalidade de contratação. 

O texto permite que uma empresa 
terceirize apenas sua atividade meio, e 
não a atividade fi m. Além disso, consta 
um artigo que responsabiliza a empre-
sa tomadora de serviços das obrigações 
trabalhistas em caso de inadimplên-
cia da terceirizada. Com isto, caso a 
empresa terceirizada não pague seus 
empregados, a empresa contratante se 
torna responsável pela dívida.

Mas na prática, a Súmula é cons-
tantemente desrespeitada. Seguida-
mente, os trabalhadores do ramo fi -
nanceiro entram na Justiça buscando a 
equiparação com os demais bancários. 

Publicação do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de 
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“A responsabilidade pela mão de obra 
vai se diluindo para, ao fi m e ao cabo, 
não haver responsabilidade nenhuma”, 
alertou Paulo Schmidt, vice-presidente 
da Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho, Anamatra.

Schmidt lembra também que a 
maioria dos processos judiciais que os 
trabalhadores vencem mas não conse-
guem executar a sentença é movida 
por terceirizados. “Para o juiz do Tra-
balho, o direito do trabalho é menos 
efetivo na terceirização. Não é uma 
questão ideológica, é uma questão 
prática”, afi rma.

Diferentes direitos para os 
mesmos deveres 

Os números deixam claro como 
essa “reforma trabalhista” acaba sen-
do implementada.  Em 2010, os tercei-
rizados receberam um salário 27,1% 
menor e trabalharam 43 horas em 
média, ante 40 horas dos contratados 
diretamente. O tempo médio de per-
manência dos terceirizados no mesmo 
emprego também diverge: para estes, 
foi de apenas 2,6 anos, contra 5,8 dos 
não terceirizados. 

Outro estudo, divulgado pelo Ipea 
no início de março deste ano, mostra 
que a terceirização vem fortalecendo o 
giro dos trabalhadores. Em 2010, por 
exemplo, a taxa de rotatividade dos 
empregados terceirizados foi 76,2% 
maior que a dos não terceirizados. De 
2004 a 2010, a taxa de rotatividade 
dos não terceirizados passou de 32,9% 
para 36,1%, enquanto as dos tercei-
rizados passou de 60,4% para 63,6%, 
em São Paulo.

Além destas difernças, na maioria 

das vezes os trabalhadores que exer-
cem a mesma função têm direitos dife-
rentes. Enquanto o contratado direta-
mente tem acesso a benefícios como 
convênio médico, vale-refeição e vale-
transporte, o terceirizado tem apenas 
algum ou nenhum destes direitos.

Outro dado preocupante revelado 
pela pesquisa do Dieese é em relação 
à saúde do trabalhador: oito em cada 
dez acidentes acontecem com tercei-
rizados. 

A terceirização cresce vertiginosa-
mente tanto na esfera pública quanto 
na privada, mas tem se tornado espan-
tosamente comum no setor público, 
onde avança com força nas grandes es-
tatais, como CEF e BB. 

“O processo de reestruturação do 
trabalho que ocorre desde pelo menos 
a década de 1990 não está restrito 
somente às inovações tecnológicas, 
está ancorado também em um pro-
cesso de reordenação organizada das 

empresas do qual a terceirização faz 
parte”, afi rma Adriana Marcolino, pes-
quisadora do Dieese.

Para ela,  terceirização acabou 
cumprindo o papel de reforma traba-
lhista, “pois permitiu a fl exibilização 
de diversos direitos conquistados com 
anos de lutas dos trabalhadores”, afi r-
ma.

O trabalhador terceirizado não é 
o único que sofre com condições pre-
cárias. Este processo também ameaça 
a retirada de direitos de trabalhadores 
diretos, pressionando os salários para 
baixo, difi cultando a organização sin-
dical e a luta por direitos. A qualquer 
momento o trabalhador direto pode 
ter que virar PJ, ou pode ser demitido 
para a entrada de uma empresa ter-
ceirizada.

Cada vez mais terceirizados também nos bancosCada vez mais terceirizados também nos bancos
No setor bancário, além de 

atividades meio como limpeza, se-
gurança e telefonistas já estarem 
completamente terceirizadas, os 
bancos já delegaram a contratação 
dos funcionários nos “call-centers”. 

“Os clientes ligam para os ban-
cos e pensam estar sendo atendi-
dos por bancários, não por um ter-
ceiro que lida diretamente com os 
seus dados pessoais. Além disso, 
esses trabalhadores ganham em 
média um terço da remuneração 
de um bancário contratado direta-

mente pelo banco”, denuncia Cássio 
Marques, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Florianópolis.

Na Campanha Salarial de 
2011, o fi m das terceirizações foi 
uma das reivindicações que pautou 
os debates. “O objetivo é estender 
essa discussão para os demais ser-
viços terceirizados, como os proces-
sos de tesouraria, processamento 
de envelopes, suprimentos de ter-
minais e compensação”, afi rma Ed-
son Gomes, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Amapá.

Projeto de Mabel: sem limites para a precarização
No poder legislativo há diversos 

projetos em tramitação que visam 
regulamentar a terceirização. O mais 
polêmico é o PL 4330/04, do deputado 
Sandro Mabel (PR-GO) que, entre, 
outras coisas, permite a contração 
de trabalhadores terceirizados para 
qualquer função, seja para a atividade 
fi m, seja para  atividades complemen-
tares, como limpeza e segurança. O 
projeto também legaliza as diferenças 
salariais e de outros direitos entre ter-

ceirizados e primários. 
Outro ponto polêmico é que o 

projeto propõe responsabilidade sub-
sidiária, defi nindo que o terceirizado 
só pode cobrar direitos trabalhistas da 
empresa contratante quando forem es-
gotadas as possibilidades de cobrá-los 
da empresa contratada. 

“O projeto vai acabar produzindo 
uma reforma trabalhista precarizante 
e vai comprometer o futuro do Brasil”, 
afi rmou o vice-presidente da Anama-

tra, Paulo Schmidt. “A aprovação 
desse projeto signifi ca uma reforma 
trabalhista jamais pensada pelo 
mais radical dos liberais.”

Na avaliação de Schmidt, ao não 
estabelecer regras claras para proi-
bir a terceirização dos trabalhadores 
responsáveis pela execução de ativi-
dades fi ns das empresas, o projeto de 
lei gerará um cenário em que o Bra-
sil poderá ter diversas empresas sem 
empregados.
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om a justificativa de 
aumentar a bancariza-

ção da população brasileira, 
o Banco Central passou a 
aceitar a presença dos cor-
respondentes bancários. 

C
Correspondentes bancários aumentam a precarização, 

a insegurança e a exclusão social
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Porém, o que era um serviço des-
tinado exclusivamente às praças sem 
atendimento bancário, se tornou uma 
“febre” no ramo, gerando mais pre-
carização do trabalho, aumentando a 
insegurança dos trabalhadores e a ex-
clusão social da população de menor 
renda.

Em 1973, a Carta Circular 220 do 
BC liberou que os bancos contratas-
sem pessoas jurídicas para o desem-
penho das funções de correspondentes 
para os serviços de cobrança de títulos 
e execuções de ordens de pagamento. 

A gama de serviços ofertados pela 
terceirização, via correspondentes 
bancários, cresceu gradativamente. 
Em 1999, este leque de possibi-
lidades aumenta signifi cativamente, 
porém, sempre destinadas às praças 
desassistidas por agências ou postos 
bancários.

Esta regra, que buscava efetiva-
mente levar os serviços para locais 
considerados inviáveis fi nanceira-
mente, cai em março de 2000. À partir 

de então, está liberada a contratação 
de empresas para  correspondentes 
bancários, sem limitações. 

Porém, em 2011, além de avan-
çar ainda mais e retirar praticamente 
qualquer restrição ao serviço, o BC as-
sume a posição de legislador com as 
resoluções 3.954 e 3.959. Desde então, 
toda a atividade bancária pode ser 
terceirizada. Estas resoluções diferem 
de todas as demais, pois além de am-
pliar o leque de serviços repassados 
aos correspondentes, percebe-se um 

esforço ainda maior em “legalizar” a 
terceirização, interferindo nas rela-
ções de trabalho, ao tentar afastar o 
risco jurídico ao qual os bancos estão 
submetidos, quando repassam seus 
serviços para terceiros. 

Além disso, representa um es-
tímulo maior para que os bancos 
consolidem sua estratégia de seg-
mentação da clientela, expandindo 
os correspodentes, em detrimento 
da abertura de novas agências e da 
contratação de bancários.

Tese da bancarização é falsa
O discurso da inclusão bancária, 

em nome do qual crescem os correspon-
dentes, é falsa. Pesquisa realizada pela 
Contraf-CUT e Dieese, com base nos 
dados do próprio BC, revela que o que 
os correspondentes não vem cumprin-
do seu objetivo de levar atendimento 
para regiões onde os bancos não che-
gam. 

O Sudeste concentra 54,7% das 
agências e PABs e 45% dos corres-
pondentes. Já o Nordeste conta com 
20,91% do total de correspondentes e 
51,95% dos seus municípios desassis-
tidos por agências ou PABs. 

Para se ter uma ideia, 6.670 agên-
cias estão em São Paulo, contra 19.981 
em todo o país (incluindo as paulistas).  
Apenas 7,44% dos municípios de SP 
não contam com agências ou PABs. Já 
no Piauí, estado nordestino, 79,91% 
das cidades não contam com agên-
cias ou postos. O Piauí também conta 
com apenas 1,23% dos corresponden-
tes bancários do país, contra 25,68% 
em São Paulo, mesmo tendo tido um 
crescimento de 102% no ramo ente 
dezembro de 2007 e maio de 2011.

Os correspondentes foram criados 
para levar atendimento para regiões 
onde os bancos não chegavam, como a 

Bancários ameaçados
Estudo realizado em 2011 pelo 

Dieese mostra que os comerciários, 
categoria onde está classificada 
a maioria dos correspondentes, 
recebem apenas um quarto da remu-
neração média dos bancários, têm 
muitos menos direitos e benefícios e 
cumprem jornadas de trabalho muito 
mais extensas. 

Nos acordos coletivos de catego-
rias como esta, não há PLR e vale-ali-
mentação e a grande maioria não pos-
sui sequer tíquete-alimentação. Além 
disso, a jornada média efetivamente 
trabalhada é de 45 horas semanais, 
sendo que apenas 52,5% exercem a 
jornada legal e 20% não tem a carteira 
assinada.

“Como as resoluções do BC per-
mitem que os próprios bancos criem 
correspondentes, eles não terão mais 
interesse em abrir agências. Ou seja, 
os correspondentes amaçam a própria 
existência da categoria bancária”, 
afirma Miguel Pereira, secretário de 
Organização da Contraf-CUT.

Além disso, os clientes saem per-
dendo quando não usufruem de um 
serviço financeiro executado por 
bancários. “Nos correspodentes, os 
clientes estão expostos a riscos por 
falta de segurança adequada, já que 
esses estabelecimentos não cum-
prem a Lei nº 7.102/83 que trata 
das instituições financeiras”, destaca 
ainda Carlos Cordeiro, presidente da 
Contraf-CUT.

Amazônia. Mas o que se vê hoje é que 
eles estão localizados sobretudo nas 
grandes cidades, para atender as pes-
soas de baixa renda e os pobres. 
Assim, esta modalidade gera ex-
clusão social pois não garante as-
sistência fi nanceira, segurança 
ou sigilo das informações. 

“Os correspondentes estão 
sendo usados na verdade para 
segregar e exclwuir os mais po-
bres, para precarizar as relações 
de trabalho, reduzir custos e au-
mentar os lucros dos bancos, uma 
vez que os correspondentes fa-
zem  a mesma coisa e custam um 
quarto do salário do bancário”, 
afi rma Carlos Cordeiro, presi-
dente da Contraf-CUT. 

“Não defendemos o fi m dos 
correspondentes, mas a sua 
transformação em postos de 
atendimento e agências pionei-
ras, para levar serviços bancári-
os para as regiões desassistidas,  
provendo assistência fi nanceira 
para toda a população, sem dis-
criminação de condição econômi-
ca e social, com garantia de se-

gurança e sigilo bancário preservado”, 
afi rma Arílson da Silva, presidente do 
Seeb de Mato Grosso.

Em Caxias do Sul, 
correspodentes do 
Banrisul fica praticamente 
porta à porta com agên-
cia do banco. A seta ama-
rela mostra o correspo-
dente “Chiarte”, que fica 
na galeria distante cerca 
de 50 metros da entrada 
da agência Centro do 
Banrisul.
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Atuando como substituto proces-
sual, o que garante que o bancário 
sócio fi que protegido, o Sindicato dos 
Bancários de Caxias do Sul e Região 
ganhou uma ação que cobrava paga-
mento de PLR sobre gratifi cações se-
mestrais no Itaú Unibanco.

Com a ação, foram benefi ciados 
26 sócios que estavam lotados no 
Unibanco, na data de ajuizamento da 
ação na Justiça, com um valor médio 
de R$ 1.900,00 por sócio.  

Ao todo, foram distribuídos R$ 
quase R$ 50.000 reais, com valores 
que variam de R$ 96,79 a R$ 5.963,00.

Como a ação cobrava PLR sobre 

Muitos bancários 
ficaram confusos com a PLR 
e o valor adicional do Itaú 
Unibanco, creditados ainda 
em 24 de fevereiro. 

PLR do Itaú confunde

A quantia é inferior a de 2010, 
mas está calculada corretamente. 
Acontece que, no ano passado, o ban-
co pagou o PCR junto com a PLR, o 
que fez com que o valor fosse maior. 

Pelos cálculos do movimento 
sindical, o crédito foi feito correta-
mente, pois cada trabalhador recebeu 
2,2 salários de PLR, com teto de R$ 
17.220,04, e o valor adicional de R$ 
2.800. Desses valores foram descon-
tados os antecipações feitas no ano 
passado, de 54% do salário mais R$ 
840, limitado a R$ 4.696,37, na PLR, 
e R$ 1.400, no valor adicional.

Os valores de fato são inferiores 
aos creditados em 2011, porque no 
ano passado, junto com a PLR e o 
adicional também foi pago antecipa-
damente o Programa Complementar 
de Remuneração. Em 2012, este pro-
grama ainda não foi pago e é pauta de 
negociação entre o movimento sindi-
cal e o Itaú. Esta negociação estava 
marcada para 16 de março, mas foi 
transferida, à pedido dos negocia-
dores do Itaú. 

“Já recebemos a PCR de 2011, 
conforme os valores acordados por 
dois anos em 2010. Agora, queremos 
começar a discutir os valores do pro-
grama para 2012. O banco precisa 
valorizar o empenho e o trabalho de 
seus funcionários”, afi rma Wanderley 
Crivellari, um dos coordenadores da 
Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Itaú Unibanco.

No início deste ano, a Caixa 
Econômica Federal anunciou a 
abertura de concurso público. 
Segundo o presidente da CEF, 
Jorge Hereda, o objetivo é 
contratar até 12 mil novos 
funcionários até o fim deste 
ano. 

Sindicato ganha causa como 
substituto processual

O Sindicato obteve ganho de causa na ação que 
cobrava PLR sobre gratificações semestrais para 

os bancários do Itaú Unibanco

gratifi cação semestral, cada sócio 
recebeu o valor correspondente ao 
tempo de trabalho no Unibanco. 

O Sindicato agiu em nome 
próprio, visando o cumprimento da 
Convenção Coletiva de Trabalho para 
os bancários do Itaú Unibanco sócios 
e que integram a base territorial da 
entidade. 

Sendo o representante legal e 
tendo não apenas o poder, mas tam-
bém o dever de agir em nome de seus 
sócios, o substituto processual garan-
te que os sindicalizados permaneçam 
amparados, mesmo que um direito 
seja questionado na Justiça.

Este pagamento só foi possível 
devido à atuação do movimento sindi-
cal que considerou o ato discriminatório 
e pressionou a direção do banco. 

Ainda no dia 13 de fevereiro, re-
presentantes da Fetrafi -RS e de sindi-
catos de todo o RS se reuniram com o 
presidente do Banrisul, Túlio Zamin, 
e o diretor da instituição, Guilherme 
Cassel para cobrar o pagamento da 
RV2. Na ocasião, os representantes 
do movimento sindical reivindicaram 
que o banco voltasse atrás na decisão e 
efetuasse o pagamento da RV2. Inicial-

Movimento sindical garante 
pagamento da RV2 a banrisulenses

Os funcionários da área de 
mercado, nas agências do 
Banrisul, que tiveram o paga-
mento retido sob alegação de 
que haviam infringido normas 
internas na concessão de 
crédito, receberam o paga-
mento da RV2 no dia 25 de 
fevereiro.

mente, o banco determinou um prazo 
de dez dias para que os banrisulenses 
enviassem justifi cativas, mas mudou 
de ideia. 

A situação causou um grande 
descontentamento no quadro em rela-
ção aos gestores que utilizaram o não 
pagamento da RV2 como forma de 
punição pecuniária, sendo que a IN 
(instrução normativa) que regulamen-
ta o pagamento não prevê esse tipo 
de prática. São previstos mecanismos 
para punir eventuais erros, sempre 
com amplo direito de defesa.

“Recebemos muitas ligações e e-
mails de colegas do Banrisul pedindo 
a intervenção junto à diretoria do 
Banrisul. O fato do banco reconhecer 
a injustiça e desistir de reter a verba 
atende às expectativas dos banrisu-
lenses, que contavam com esta parcela 
da remuneração variável”, explica o 
presidente do Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre e Região, Mauro Salles.

Os funcionários do Banrisul, só-
cios do Sindicato dos Bancários de 
Caxias do Sul e Região, já podem se 
inscrever para concorrer à delegado 
sindical.

As inscrições poderão ser feitas  
entre os dias 14 a 19 de março, na 
secretaria do Sindicato, entre às 9:00 
e 18:00 horas, inclusive ao meio-dia. 
É necessária a apresentação de uma 
correspondência assinada pelo inte-
ressado. 

A inscrição também poderá ser 
efetuada via fax - (54) 3223.2405, 
devidamente assinado, enviando pos-
teriormente a via original, através de 
malote, para Ag. Centro do Banrisul, 
A/C Sindicato dos Bancários.

Os quatro delegados sindicais 

Aberto período para inscrição de delegados sindicais do Banrisul

serão eleitos entre os dias 27 e 30 de 
março e terão atuação nas agências 
de Caxias do Sul, Gramado, Nova 
Petrópolis, Canela, Picada Café, Ipê, 
Flores da Cunha, Antônio Prado, 
Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São 
Marcos, Garibaldi, Farroupilha e Ve-
ranópolis.

“O delegado sindical é o canal de 
comunicação, entre os banrisulenses 
e a direção do banco, mais próximo 
dos funcionários. É a ele que os ban-
risulenses devem encaminhar suas 
demandas, que por sua vez encami-
nhará ao Sindicato e ao Conselho de 
Delegados Sindicais”, diz Vaine An-
dreguete, coordenadora da Secreta-
ria de Organização Política e Sindi-
cal do Sindicato.

Bancários garantem mais 
empregados na CEF

A medida não é apenas para o 
aprimoramento da gestão do banco, 
como o presidente da instituição leva 
a crer. Ainda em junho de 2008, a 

CEF assinou um Termo de Ajusta-
mento de Conduta com o Ministério 
Público, se comprometendo a aumen-
tar o quadro de funcionários diretos 
e reduzir os terceirizados, sobretudo 
nas atividades fi ns. Inclusive, a Caixa 
já obteve do DEST autorização para 
ampliar o quadro de funcionários 
para 99 mil trabalhadores.

Além disso, uma das conquistas 
dos empregados da CEF na última 
Campanha Salarial, foi a garantia de 
que a empresa contrataria 5 mil no-
vos bancários neste ano. 


