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Ações em comemoração Deliberações aprovadas no
ao Dia do Trabalhador 11º Congresso Estadual da FETRAFI-RS
Foto: Fetrafi-RS

Divulgação

Teatro para todos os gostos
Na terça-feira, 30 de Abril de 2013
o Sindicato prestará homenagem
aos bancários e bancárias, pelo Dia
do Trabalhador. As atrações serão
intervenções artísticas.
O espetáculo será exibido ao ar
livre com show de interpretação,
luzes e sons. Após a apresentação
do Grupo de Teatro UEBA Produtos Notáveis, de Caxias do Sul,
todos convidados serão recepcionados no Salão de Festas para a Confraternização Coletiva.
Com certeza uma noite de
agradáveis surpresas.
O “Bom Quixote – Delírio Urbano” é
uma montagem inusitada que traduz de maneira cômica, e por vezes
dramática, o caos em que vivemos.
Enfrenta diversas situações,

confunde meretrizes com jovens
donzelas, atravessa passeatas
sindicais, caminhadas pela fé,
enfrenta bonecos birutas como se
fossem gigantes, entre outras cenas, sempre para conquistar sua
amada Dulcinéia, aqui retratada
como divas inalcançáveis, artistas pop em nossos tempos.

Evento: Comemoração
Dia do Trabalhador
Dia: 30/04/2013
Hora: 19h
Local: Sede Campestre

Plano de Lutas e Ação valoriza participação da categoria nos debates públicos
Os delegados eleitos pelo Sindicato dos Bancários de Caxias
do Sul e Região, participaram do
congresso estadual realizado nos
dias 05,06 e 07 de abril de 2013,
em Imbé-RS. O evento reuniu em
três dias de intensos debates 350
participantes. Os assuntos foram
discutidos em plenário e em grupos de trabalho, bem como as
propostas para a organização do
movimento. A nova diretoria da
FETRAFI-RS eleita em congresso
é composta por 28 dirigentes sindicais para o mandato da gestão
2013/2016.
O Plano de Lutas e Ação da
Fetrafi-RS para o período que se
abre agora, reforça a compreensão de que a categoria bancária
tem muito a contribuir em debates
públicos da sociedade brasileira,
como a necessidade de uma Conferência do Sistema Financeiro; e
do conjunto da classe trabalhadora, como a questão da Previdência
Pública.
A diretoria da Federação reafirmou durante o congresso, compromisso na defesa de todos os
interesses da classe trabalhadora,

como importante ferramenta de
luta, autônoma e independente
em relação ao Estado, partidos
e governos, o que lhe garante as
condições necessárias e ideais
para conduzir o enfrentamento
político com vista à consolidação
de direitos. Plano de Lutas e Ação
aprovados:
Temas gerais: organizar debates
sobre a Reforma Política e Democratização do Estado; Engajar-se na
luta pela Reforma Tributária; Preparar o debate para a Conferência
do Sistema Financeiro; Previdência Pública; Saúde e Educação;
Democratização da comunicação;
Convenção OIT 158; Defesa dos direitos dos consumidores nos bancos; Fim do fator previdenciário.
Temas específicos voltados para
categoria bancária: Banco X relações
de trabalho; Saúde e condições de
trabalho; Plano de Carreira para
todos; Previdência Complementar
para todos; Segurança bancária;
Jornada de trabalho; Meios de comunicação na categoria.
Conheça a nova diretoria da
Fetrafi-RS no www.bancax.org.br
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Conheça o Grupo USBA
Foto: Nathália Costa

Solidariedade e integração entre os iguais

Presentes na Mobilização na Praça Dante no 28.02 - Dia Mundial de Prevenção contra LER/DORT

opinião:
s bancárias e bancários de Caxias do
A
“
Sul e região, foram convidados pelo sindicato

em encontros que se transformaram
num espaço de solidariedade e debate sobre os temas que mais afligem
aqueles que precisam se afastar das
agências.
Durante os encontros são prestdos esclarecimentos sobre doenças,
perícias médicas e Comunicado de
Acidente de Trabalho (CAT). Os integrantes também participam de encontros para integração com outros

Durante o a peça, a atriz Zica Stockmans, vive
a personagem BERNARDETE, com mais de
40 anos, solteira e virgem, que tem de aturar
o temperamento de uma tia que a mantém
virgem. A protagonista conta com o apoio da
melhor amiga, que é manicure, de uma guia
espiritual e do pai da psicanálise. As aventuras
da solteirona acontecem entre aulas de pilates,
bailes funk e festas de rodeio.
Avaliando a personagem como uma mulher
em busca de muitas alternativas para lidar
com o conflito da solteirice que a mantém
enclausurada sexualmente, Bernardete não

busca ajuda com a MAMI + CURI, com o PAI
DA PSICANÁLISE o TIO FRODA (Freud) e na
MÃE DE SANTO.
No mundo de hoje, há uma nova MULHER
SOLTEIRA aparecendo em cena, que tem
independência financeira, que é dona do
próprio nariz, busca resolver seus traumas
com terapia e não tem medo de expor os
seus desejos. A mulher personagem da
peça revela sua insegurança e é presa em
um trauma passado.
Figura distante da mulher moderna determinada, ativa e apoderada das suas escolhas.
De fato, mulheres solteiras da atualidade pa-
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MEMÓRIAS DE UMA SOLTEIRONA

para comparecerem ao espetáculo Memórias consegue lidar com traumas passados, recem administrar bem a vida privada. Não
de uma Solteirona, para com humor, celebrar sente-se incomodada, mexida e muito ar- se opõe a relações descompromissao Dia Internacional da Mulher, no último 8 de rasada pela tia Gérbera, causadora de seu das ou ao sexo casual, muitas delas enmarço. A peça é uma produção da empresa trauma. Então, para trabalhar com o conflito caram um relacionamento com menos
teatral caxiense Tem Gente Teatrando.

lugar de transcendência do assistencialismo para o coletivo. O USBA
atende uma categoria adoecida pelo
trabalho, pois quando pede ajuda, o
trabalhador está comprometido, física e emocionalmente.
A maior integração entre a categoria e todo o suporte emocional é
proposta pelo Sindicato através da
psicóloga, que assume o papel de escuta e atenção, “trabalhamos muitas
questões, principalmente o ‘luto’ pelo
trabalho e posto perdido, a perda da
identidade profissional, as doenças
da alma, o processo do afastamento,
as questões jurídicas, perícias médicas e judicias, as implicações posteriores ao afastamento e as perdas
financeiras e emocionais” diz Stela.
Se você bancário, sofre com algum tipo de problema relacionado à
DOENÇA OCUPACIONAL, procure
o Sindicato, o serviço é gratuito e o
USBA reúne-se todas as QUINTAS
FEIRAS das 14h às 16h. Informações pelo telefone (54) 3223.2166 e
também através do e-mail:

trauma do que no passado, mas isso não
significa que não sofram de ressaca moral
no dia seguinte. Para a maioria das mulheres “CASAR-SE NÃO É FUNDAMENTAL,
AMAR É FUNDAMENTAL”, sugiro que: AMAR-

Foto: Divulgação/Tem Gente Teatrando

Em Caxias do Sul os bancários
associados ao Sindicato são atendidos com trabalhos e benefícios singulares. Uma das ações que visa
atender aos bancários(as) afastados
por acidentes e doenças ocupacionais é o grupo União Solidária dos
Bancários Afastados (USBA).
Um grupo composto de trabalhadores que se reúne semanalmente para atendimento coletivo
com a psicóloga Stelamaris Zanatta,

grupos similares no Rio Grande do
Sul. Além disso, o USBA cria uma teia
de união, proporcionando que os integrantes prestem solidariedade uns aos
outros em momentos difíceis, como em
perícias médicas e hospitalizações.
O que representa um afastamento do
trabalho por doença ocupacional? Quais
as doenças reconhecidas pelo INSS? Por
que é tão difícil comprovar o adoecimento
quando não é visível?
Os bancários(as) verbalizam sua
condição, seus medos, suas culpas,
suas preocupações e a significativa
mudança em sua vida diária através
do grupo. O USBA foi formado em
dezembro de 2006, de acordo com a
psicóloga Stela “o bancário fragmentado com dores crônicas pela LER, pelo
assédio, pela depressão, pelo rechaço
dos colegas e da chefia, fica circulando
entre consultórios médicos e clinicas
sem entender o porquê do seu adoecimento.”
Neste sentido, compreende-se
que a responsabilidade é do empregador, mas enquanto Sindicato é preciso
amparar esse trabalhador, sair de um

SE É FUNDAMENTAL.
Ao final da peça, com a personagem Bernardete fica clara a mensagem que o bom é curtir
o melhor momento da solteirice. Para que se
torne mais proveitoso a pessoa precisa en- melhor para se curtir. REINVENTAR-SE e descobrir
contrar o viés que mais lhe agrade. Alguns o que mais gostamos é a grande charada.”
de nós, homens e mulheres solteiros preferem
viagens, ficar em casa, encontro com amigas,

Stelamaris Zanatta (Psicóloga)*

enfim, cada uma deve descobrir dentro de si o
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Novidades na Sede Campestre:

Lazer, espaço e diversão disponíveis aos associados!

Próximo do centro da cidade a Sede
Campestre do Sindicato é um espaço
onde os bancários e bancárias podem encontrar excelente local de descontração
junto à natureza. Inaugurado em 1996, os
cinco hectares, cercados com muito verde,
são disponibilizados pelo Sindicato dos
Bancários aos seus sócios.
A sede conta com toda a infraestrutura
necessária para festas, campeonatos de
futebol ou, simplesmente, um churrasco
sob as árvores. Para isso, existem quiosques
com churrasqueiras ao ar livre, cancha de
Futebol Sete e amplo salão de festas. A
paisagem revela um lago represado entre
as árvores frutíferas e o verde saudável da
natureza da região.
Com o objetivo de melhorar as opções
de lazer para a família inteira dos bancários
associados, desde outubro de 2012, está
disponível na sede o PARQUINHO INFANTIL, projetado para que os pequenos também usufruam do espaço. Os brinquedos
divertidos e seguros são feitos de materiais
adequados como PVC, fibra, madeira autoclavada (tratada para maior resistência),
proporcionando o bem estar dos nossos
pequenos.
As crianças a partir de um ano podem
desfrutar do PARQUINHO que dispõe de
escada de corda, túnel, balanços, escorregador, ponte, entre outros brinquedos
educativos e coloridos. Além da novidade
para as crianças, várias melhorias estão em
fase de realização, como o muro lateral e
passeio público em torno da sede.

Associado, desfrute desse espaço. É todo seu!!

A utilização da sede pelos sócios quanto as churrasqueiras, área verde e parquinho, encontra-se disponível diariamente (incluso finais de semana). Podem
visitar também o espaço, acompanhantes que não
sejam sócios do Sindicato.
Já para o Salão de Festas e utilização do Campo
de Futebol Sete, é necessário realizar previamente a
reserva na sede social do Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul e Região, Rua Borges de Medeiros, 676. A
solicitação deve ser feita por bancário sindicalizado e
pode ser pelo telefone (54) 3223.2166.
Fotos: Daíse Escobar
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Sindicato representa a categoria Banrisulenses abrem
contagem regressiva por
em ações coletivas

Plano
de
Carreira

Banrisul – com o objetivo de conse- é dividir o salário mensal por
guir Determinação Judicial que
obrigue o Banrisul a calcular e
pagar corretamente as horas extras de seus empregados, o Sindicato ingressou com ação coletiva
cobrando do Banco que calcula o
valor de cada hora extra realizada
por seus empregados/as, dividindo
a importância do salário mensal
pelo chamado ‘divisor’ 180, e, após
aplicando os 50% do adicional devido para cada hora extra. O correto

Encontros

150. Em linhas gerais, há uma
diferença por hora, que deveria
ser paga e não é.
Banco do Brasil – ações de interesse coletivo dos funcionários/as
foram definidas em assembleia realizada no Sindicato, que ajuizou
no início de abril ação para cobrar
todo o direito às 7ª e 8ª horas em
favor dos funcionários que ocupam
ou ocuparam cargos de assistente
nos últimos 5 anos.

Estaduais
DIA: 4 DE MAIO DE 2013

Horário: 9h às 17h
Local: Auditório do Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre– Rua General Câmara, 424, Centro Histórico de
PoA.
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Vestidos de Vermelho e
Preto, os trabalhadores
lutam unidos para acabar
com a enrolação!!
Fotos: Arquivo P. /ced.

esporte
Começa o Campeonato Bancário
de Futebol Sete 2013

Foto: Daíse Escobar

Horário: 9h às 17h
Local: Auditório da AIAMU
Centro Histórico de PoA - Rua dos Andradas,
1234, 8º andar.

SINDICALIZE-SE

O tempo estava frio e chuvoso no dia 16 de março, os
termômetros marcavam 13°C
às 9h da manhã, foi quando o
Campeonato Bancário de Futebol Sete 2013 deu início as partidas. As quatro equipes compareceram com vontade de jogar,
fazendo a bola rolar no campo
de futebol da Sede Campestre
do Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul e Região, que
promove o evento.
Neste ano, durante o
Campeonato Bancário, as oito
equipes inscritas disputarão os
troféus do ranking de premiação. O evento é uma forma de
integrar os bancários da base
territorial, oportunizando uma
convivência fora do ambiente
de trabalho. Além de aproximar a categoria, o campeonato
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é uma forma de descontração e
lazer.
A segunda rodada no sábado, 23 de março teve três jogos
e seis equipes participaram. Os
torcedores que têm comparecido a Sede Campestre do Sindicato dos Bancários de Caxias
do Sul e Região, foram avisados
através do site que devido ao feriado de Páscoa (dia 30 de março) e 11º Congresso Estadual da
Fetrafi-RS (06 de abril), houve
uma pausa nos jogos. Mas as
redes continuarão balançando
nos meses seguintes.

Confira e acompanhe pelo
site a Tabela de Jogos do Campeonato Bancário de Futebol Sete
2013.
Venha torcer pela sua Equipe!

