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Delegados e delegadas
aprovaram pauta
entregue à Fenaban

Em Caxias do Sul, a assembleia do
Sindicato dos Bancários analisou e
aprovou a pauta de reivindicações

MARLEI FERREIRA - seeb/cAXIAS

Bancários reivindicam 16%, garantia de
emprego e o fim das terceirizações
A 15ª Conferência Nacional dos Bancários aprovou na plenária final, realizada no dia 2 de agosto, em São Paulo, a estratégia, o calendário e a pauta de reivindicações da Campanha Nacional 2015,
que tem como eixos centrais reajuste de
16%, valorização do piso salarial no valor
do salário mínimo calculado pelo Dieese
(R$ 3.299,66 em junho), PLR de três salários mais R$ 7.246,82, defesa do emprego, combate às metas abusivas e ao assédio
moral e fim da terceirização.
O coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical, Nelso Bebber,
participou da conferência e considera que
os resultados foram excelentes. “Os bancários realizaram uma grande conferência,
com muito debate político”. Bebber ainda
lembra que neste ano foram realizadas 48
mil consultas entre os bancários para construção da Campanha. “A categoria disse,
através de questionário distribuído em todo
o Brasil, o que quer como índice, o que é
prioridade na questão de saúde, de emprego e remuneração. O resultado foi a construção de uma pauta coletiva, com muita
participação, aprovada no coletivo nacional e referendada pelos bancários da nossa base em assembleia regional”, afirmou.

A Campanha Nacional 2015 já começou! O Comando Nacional dos Bancários entregou
no dia 11 de agosto, em São Paulo, a pauta de reivindicações à Fenaban

Principais reivindicações aprovadas na Conferência
Reajuste salarial

16%. (incluindo reposição da inflação mais 5,7% de aumento real).

PLR

Três salários e mais R$ 7.246,82.

Piso

R$ 3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último).

Planos

Planos de cargos, carreiras e salários (PCCS) para todos os bancários.

Auxílio-educação

Pagamento para graduação e pós.

VALES E AUXÍLIOS

Vales alimentação, refeição, 13ª cesta
e auxílio-creche/babá: R$ 788,00 ao mês
para cada (salário] mínimo nacional).

CONDIÇÕES
DE TRABALHO

Melhores condições de trabalho com
o fim das metas abusivas e do assédio moral que adoecem os bancários.

Emprego

Fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade e combate às
terceirizações diante dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal,
além da ratificação da Convenção 158 da
OIT, que coíbe dispensas imotivadas.

Prevenção
Contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar
nas agências e pontos de serviços bancários, conforme legislação. Instalação
de portas giratórias com detector de metais na entrada das áreas de autoatendimento e biombos nos caixas. Abertura
e fechamento remoto das agências, fim
da guarda das chaves por funcionários.

Igualdade de
oportunidades
Fim às discriminações nos salários
e na ascensão profissional de mulheres,
negros, gays, lésbicas, transsexuais e
pessoas com deficiência (PCDs).
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Diretoria toma posse

Em tempos sombrios,
a luta que nos move
Vivemos em um período distinto de qualquer outro da história da política brasileira. A conjuntura nacional demonstra-se uma espécie de “Ovo da serpente” de
onde tudo se pode esperar, caso os movimentos sociais não assumam o seu lugar,
que é a rua. Rua, essa que está em disputa desde 2013 e que, cada vez mais, tem
sido alvo de concorrência entre grupos que nunca foram a favor de qualquer prática democrática e, movimentos que sempre se preocupavam em lutar pelos interesses sociais como forma de sustentabilidade socioeconômica. Desse “ovo” tudo
poder sair: recrudescimento do conservadorismo, reação neoliberal, anulação dos
direitos civis, combate à política do Mercosul e Unasul e obliteração da independência econômica brasileira. O problema das elites não era apenas a perda sobre
a rentabilidade financeira, mas efetivamente, a perda sobre o controle da política econômica, já que o neoliberalismo internacional agora mira o Brasil, com fins
de saciar sua fome e de recuperação da crise do capital gerada em 2008. Assim,
se unem de maneira mais objetiva, a direita conservadora, utilizando as ruas para
barrar a autonomia brasileira frente ao mercado mundial.
No Estado do RS, a palidez se instala, e a falta de propostas mais uma vez paralisa setores tão importantes da sociedade, contrariamente do que se dizia em períodos eleitorais. E que, em períodos de campanha, eram supervalorizados. Antigas práticas, diferentes do discurso, são rearticuladas para tentar “solucionar” o
problema das finanças do Estado. Entretanto, o recurso de curto prazo trata os servidores com desrespeito, mantém o Estado entorpecido e busca retirar as verdadeiras funções de um chefe do executivo. Com mágica e demagogia reapresentam
os cortes em áreas sociais e aumentos de impostos, antigos remédios liberais utilizados ainda na década de 1990 e que foram os responsáveis por trazerem o Estado à míngua em que se encontra atualmente. Falta muita criatividade e coragem.
Assim, os bancos, tal como os acusados da Operação Zelotes, permanecem
intocáveis numa espécie de “Olimpo”, sagrado. Para alcançá-los, a escalada se
dará na Campanha Salarial, tão importante como nunca em uma dos anos mais
emblemáticos da história brasileira. Cabe ao trabalhador bancário se manter unido em mais uma luta de manutenção e evolução das conquistas usando as ruas.
Mais ainda, trata-se de uma peleia que deve ir além das conquistas, acionando e
constituindo uma visão de mundo fraterno, justo e possível, contrário aos interesses das fusões e concentrações financeiras de grupos transnacionais, refletidos em
uma burguesia nacional internacionalizada.
Por fim, os movimentos sociais são os meios mais extraordinários de mobilização da população. O Sindicato, parte fundamental desse grupo, comemora
seus 80 anos em 2015 e aproveita para festejar o aniversário com diversas atividades durante o segundo semestre que vão desde o lançamento de um livro contando a história de lutas até o tradicional baile. Tudo para comemorar nosso espírito democrático que não está voltado a um hino, uma bandeira nacional ou uma
onda que “harmoniza” conflitos, mas sim à dignidade humana, condição de respeito para o desenvolvimento de toda a sociedade. Tudo para que, através de nosso empenho e luta, os “tempos sombrios” se revolvam apenas em breves nuvens
passageiras.
A Diretoria

Tomaram posse, no último dia 1º de agosto, os novos diretores do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul para o triênio 2015-2018. As eleições foram realizadas entre os dias 17 e 21 de julho. Participaram do pleito somente os associados em dia com a entidade.
A posse festiva será realizada no próximo dia 28 de agosto, às 20h,
na sede campestre do Sindicato. Confirme sua presença pelo telefone
(54) 3223.2166 e participe!

DIRIGENTES PARA A GESTÃO
2015/2018

DIRETORIA COLEGIADA
Secretaria de Organização e Política Sindical
Nelso Antônio Bebber / Idair PanizSperb
Luciane Lodi / Valdir Vargas dos Santos
Secretaria de Finanças, Patrimônio e Administração
Ariovaldo Adão Filippi / Arquimedes Ventura De Rocco
Carlos Marcelo Berwanger Rodrigues
Evandro LuisHuppes / Nilso João Tonet / Ilse Dalcin
Secretaria de Movimentos Sociais
Ademar Henrique Bellini / Marcio Colombo
Sidinei Orlando Montagna
Secretaria de Saúde e Relação do Trabalho
Vilmar José Castagna / Pedro Justino Incerti
Juliane Maria Zanotto
Secretaria de Cultura e Lazer
Luiz Fernando Loro / Edivan Bresolin
Mauro Luiz Ceccon
Secretaria de Imprensa, Propaganda eMobilização
Daniela Amoretti Finkler / Marcelo Caon
Juliano de Vargas / Marcelo Rosa da Rocha
Secretaria de Formação
Vaine Terezinha Andreguete / Eduardo Zuchinali
Carmen Erlo / Natan Fernandes dos Santos
CONSELHO FISCAL
Efetivos Suplentes
Volnei Golin Adriano Pedro Toss
Bernardete Menegasso Vieira Jorge José da Silveira Filho
Thiago Correa Tamara Vagner Juliano Basso
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As mudanças na MP 676
e seus reflexos na vida dos segurados
Para melhor compreender as regras dos benefícios com as
mudanças das MPs 664 e 676, o Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul e Região promoveu, no dia 16 de julho, palestra
com o especialista em Direito Previdenciário, Anderson
Ribeiro. Durante o evento ele explicou como funciona a
contagem progressiva dos fatores 85/95 e outras regras a
serem observadas pela nova metodologia de aposentadoria
dos brasileiros.
Neste artigo, Ribeiro ajuda a desvendar algumas dúvidas, que
foram objeto de sua palestra.

MARLEI FERREIRA - seeb/cAXIAS

Palestra realizada em Caxias reuniu trabalhadores interessados
em conhecer as mudanças da Medida Provisória
O ano de 2015, prevalecendo as mudanças na MP 676, pode significar um
novo marco para a Previdência Social devido às suas significativas alterações. Há
muito tempo tentava-se mexer no Fator
Previdenciário, mas sem sucesso. De um
lado, as centrais sindicais querendo sua
retirada; de outro, os governos tentando mantê-lo com o argumento de que isto
mexeria nas estruturas financeiras. Entendo que o fator 85/95 progressivo ou modelos com idade mínima veio para ficar, pois
é uma tendência mundial.
O modelo brasileiro “tradicional”, diferentemente dos demais países, traz várias espécies de aposentadorias, quando
a imensa maioria dos europeus e o americano, por exemplo, apresenta a aposentadoria por idade e “ponto”. Aposenta-se
com 65 na Alemanha e Holanda e na França com 60, mas todos com escalonamento,
aumentando a idade e tempo de contribuição com o passar dos anos.
Inicialmente, uma consideração muito importante sobre a nova regra. Ela tem
tempo mínimo de contribuição? Sim, os
pontos só podem ser alcançados se o homem tiver 35 e a mulher 30 anos de contribuição. Desta forma o homem não pode
alcançar os 95 pontos com 10 de contribuição.
A primeira dúvida que surge é, preciso obrigatoriamente atingir 85 pontos, se
mulher, e 95, se homem? Não, este modelo de aposentadoria é facultativo. Assim,
as regras antigas permanecem e não foram
alteradas com a vinda da MP. Sua grande vantagem em relação a aposentadoria
por tempo de contribuição, é a ausência do
fator previdenciário, o que acaba elevando consideravelmente o valor da aposentadoria.

Desta forma, se um segurado homem
atingiu 35 anos de contribuição com 48
anos de idade - fato comum em regiões
com origem campesina e metalúrgica -,
somaria 83 pontos. Restariam, portanto, 6
anos para atingir os 95. Sim, seis pontos e
não 12, porque soma-se a idade e o tempo trabalhado. Neste caso em especial, se
o segurado aguardar os 6 anos que restam,
pelo fato da regra ser progressiva ele só
conseguiria se aposentar quando somasse 100 pontos, ou seja, demoraria 8 anos e
meio, dificilmente iria aguardar.

A progressividade traz uma inovação.
Assim, nos anos de 2015 e 2016 será necessário atingir 85 e 95 pontos (mulher e
homem, respectivamente); em 2017 e 18,
serão 86 e 96 pontos. E a partir de 2018 até
2022, vai se acrescentando um ponto para
cada sexo até chegar na soma 90/100.
Por tudo, vemos que a decisão: “Devo
ou não me aposentar?” não será nada fácil de responder. A dica que eu dou é planejar e colocar na ponta do lápis. Respostas sobre qual o melhor momento para
me aposentar? Qual o valor? Vale a pena
aguardar até atingir a pontuação? Devem
ser respondidas e com precisão, pois uma
vez aposentado, para reverter o benefício,
pode custar caro e nem sempre será possível, portanto, pense e reflita muito.

* Por Anderson Ribeiro - Advogado especialista em previdência social
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Inicia a Campan
O número insuficiente de bancários, com a
consequente piora nas condições de trabalho,
provoca o adoecimento do funcionalismo. Quebrar essa lógica perversa é um dos grandes desafios da luta dos trabalhadores do Banco do Brasil,
que na terça-feira 11 entregaram a pauta de reivindicações específicas da Campanha 2015 à direção da instituição financeira.
Além da ampliação do quadro de trabalhadores e reposição imediata das 5 mil pessoas
que saíram por meio do Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI), constam da pauta aprova-

da no 26º Congresso Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil questões relativas à caixa de
previdência (Previ), como o fim do voto de Minerva; melhoria no PCR (Programa Complementar de Remuneração); aprimoramento de processo seletivo interno para as promoções e fim dos
descomissionamentos, entre outras propostas.
Os debates da Caixa de Assistência (Cassi)
não serão feitos durante as negociações da Campanha 2015, mas em reuniões específicas entre
representantes da ativa, dos aposentados e do
Banco do Brasil.

CONTRAF/CUT

A primeira rodada de negociação com a Fenaban
agosto, em São Paulo, com o tema Emprego. Os bancár
o fim da rotatividade e o combate à terceirização, entre
Somente nos seis primeiros meses deste ano os ban
Pesquisa de Emprego Bancário (PEB), divulgada pela
no Rio de Janeiro (-771), Minas Gerais (-484) e São P
primeiro semestre de 2014 ao primeiro semestre de 201
odo, os três bancos tiveram um crescimento de 22,3% n
No início dos anos 1990, o Brasil tinha 732 mil ba
gundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
21 mil bancários do HSBC, adquirido pelo Bradesco, c
A pauta específica dos empregados da Caixa Econômica Federal foi aprovada no 31º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Federal (Conecef), realizado em meados de junho, e tem como questões
prioritárias o aumento do número de bancários por
setor, o fim do plano Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP) e o fortalecimento do caráter público da
estatal.
Outros exigências dos trabalhadores se referem
ao Saúde Caixa, ao fundo de pesão (Funcef). Além disso, também é reivindicado o fim da restrição de dotação orçamentária para pagamento de horas extras;
extensão da licença-prêmio e do anuênio para todos

Principais reivindicações es
Saúde

Principais reivindicações específicas do Banco do Brasil
Mais contratações
Reposição de todas as cerca de 5 mil vagas
abertas pela adesão ao Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI) e a ampliação do quadro de
funcionários.
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Cassi
- Manutenção do princípio da solidariedade.
- Implementação do modelo preventivo pela
Caixa de Assistência.
- Fortalecimento da estratégia Saúde da Família.
- Ampliação e investimentos na estrutura da
rede CliniCassi em todo o país.

Previ
- Fim da Resolução 26, da Superintendência
Nacional da Previdência Complementar (Previc),
que possibilita que o BB utilize parte do superávit do fundo de pensão para que seja utilizado na
melhoria dos benefícios.
- Fim do voto de Minerva no fundo de pensão.
- Adoção de um teto para os complementosde aposentadoria.
- Contribuição ao fundo de pensão por parte
do banco e dos funcionários sobre pagamentos
da Participação nos Lucros e Resultados e nos vales refeição e alimentação.
- Esclarecimentos sobre estudos de consultoria externa que apresenta risco de diminuir a representação dos funcionários na Previ.

Saúde do Trabalhador
- Divulgação ampla dos resultados do PCMSO segmentado por unidades de trabalho para os
funcionários e entidades representativas de funcionários, informando os dados de adoecimento
causados no ambiente de trabalho.
- Manutenção da comissão do trabalhador
durante e após o afastamento por doença.
- Pagamento de pagamento de comissão aos
funcionários que substituem colegas afastados
de suas funções.

- Combate ao assédio moral e sexual, e a todas
as formas de violência organizacional, com a adoção,
entre outras medidas, de punição aos gestores e demais empregados que pratiquem;
- Assinatura da Caixa da cláusula 71 da minuta
dos bancários, que trata do fim das metas abusivas.
- Reconhecimento, por parte da Caixa, do avaliador de penhor, tesoureiro e caixa como atividades
insalubres.
- Extensão da pausa de 10 minutos a cada 50 trabalhados para todos os bancários da Caixa que atendem público ou trabalham com entrada de dados ou
movimentos repetitivos, criando-se mecanismo de
controle automatizado no sistema, com garantia de
espaços nas unidades de trabalho para relaxamento
e descanso durante as pausas.
- Criação de protocolo de combate ao assédio
sexual, considerando a necessidade de preservar a
intimidade e a integridade moral e psíquica da vítima.
- Abertura obrigatória de CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho), no prazo de 24 horas, para todos os trabalhadores lotados na unidade, nas ocorrências de assalto.
- Incorporação da gratificação de função e CTVA
aos salários para empregados que forem obrigados a
abandonar a função em razão de problemas de saúde.
- Criação de política de Saúde Mental.

SEGURANÇA BANCÁRIA
- Instalação de biombos nas unidades.
- Instalação de vidros de proteção nos guichês
de caixa e penhor.
- Utilização de vidros blindados nas fachadas externas das unidades de atendimento e implantação
de CFTV externo com câmeras com alta resolução.

Agosto 2015
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nha Salarial 2015

n na Campanha Nacional 2015, ocorreu no dia 19 de
rios pedem o fim das demissões e garantia no emprego,
e outros temas.
ncos que operam no Brasil fecharam 2.795, segundo a
Contraf-CUT. As reduções mais expressivas ocorreram
Paulo (-458). Somente o Itaú, Bradesco e Santander, do
15, fecharam 6.032 postos de trabalho. No mesmo períno seu lucro líquido.
ancários. Em 2013, esse número caiu para 511 mil, se), do Ministério do Trabalho e Emprego. No momento,
correm risco de demissão.

A prioridade absoluta dos banrisulenses é a
imediata implantação do Plano de Carreira Básico, dando consequência ao compromisso assumido perante o Tribunal Regional do Trabalho,
na audiência realizada no dia 09 de outubro de
2014. Da mesma forma, se compromete com a
implantação do Sistema de Promoções por Mérito/Avaliações e do Plano de Funções Gratificadas
e Comissionadas, este não afetado pela Ação Civil
Pública movida pelo Ministério Público Estadual.

Principais reivindicações específicas do Banrisul
Valorização Profissional
os admitidos a partir de 1998 entre outras reivindicações.
As negociações específicas ocorrerão simultaneamente às gerais da categoria com a Fenaban.

specíficas da Caixa Federal
SAÚDE CAIXA
- Utilização do resultado anual com o devido
aporte da parte da Caixa (70%), para melhorias no
plano.
- Segregação operacional contábil e financeira
dos recursos do Saúde Caixa, com a criação de um
fundo que os remunere.
- Contratação de assessoria especializada para
acompanhar a gestão do Saúde Caixa nas Gipes e
Gesap.
- Revisão geral do plano, tanto em relação às coberturas, como aos limites de procedimentos.
- Transformação do caráter do Conselho de Usuários de consultivo para deliberativo.
- Custeio de procedimentos médicos não incluídos no rol da ANS.
- Ressarcimento de valores baseado na tabela
de escolha dirigida, quando não houver serviço disponível credenciado na região de saúde, em que o
segurado solicita ressarcimento por serviço de livre
escolha.
- Incluir nos procedimentos cobertos pelo Saúde
Caixa as cirurgias refrativas e os implantes dentários.
- Inclusão do parto humanizado e/ou domiciliar
na cobertura do plano, ou garantir o reembolso integral.
- Alternância na coordenação do Conselho de
Usuários do Saúde Caixa.
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- Fim do GDP.

- Fica assegurado aos empregados/as que
exercem a função de Caixa o direito ao recebimento mensal de 1.126,20 a título de Gratificação de Caixa, e de R$ 492,68 como Abono de
Caixa (exceto aos que já percebem vantagens em
valor mais elevado. As remunerações são cumulativas com a verba decorrente do exercício de
Função Gratificada. Em caso de afastamento em
razão de doença profissional, serão mantidas as
remunerações.
- A Gratificação de Caixa será automaticamente incorporada ao salário daqueles com 10
anos ou mais na função.
- Fica assegurado aos empregados/as que
exercem as funções de ‘Call Center’, e aos Operadores de Negócio e Plataformistas, uma gratificação fixa mensal no valor de R$ 1.260,00.
- Fim das metas individuais.
- Revogação imediata do GMD – Gestão de
Metas e Despesas.
- Garantir a participação de todos os seus
empregados/as na estipulação de metas e respectivos mecanismos de aferição.
- Não haverá qualquer tipo de punição por
meio da remuneração.
- Pagamento da perda acumulada de 5,55%
em relação aos reajustes da FENABAN, entre
1999 e 2000 e não pagas pelo Banrisul.
- O percentual do lucro líquido que será destinado à PLR Adicional do Banrisul será de 4%.
- Será considerada para o cálculo das férias
toda a remuneração percebida pelos/as caixas.
- O valor do Vale Cultura será atualizado conforme a variação do piso da categoria, com a supressão de desconto dos empregados.
- 13ª Cesta Alimentação será de R$ 1.425,00
a todos inclusive aos afastados por motivo de
doença, acidente de trabalho e licença maternidade e também aos aposentados.

Trabalho de Terceiros
- Eliminar gradativamente a prestação de
serviços por meio de correspondente bancário.
- Suspenção imediata de implantação de
projetos de terceirização, e reverá os processos de terceirização já implantados num prazo
de seis meses.
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Gestão da Cabergs
- Ampliar os convênios para atendimento ao
interior do Estado, onde o atendimento é precário.
- Ampliar o número de consultas psiquiátricas
e psicológicas para no mínimo oito consultas/mês,
ou mais, conforme prescrição médica.
- Ampliar a cobertura hospitalar para internação em clínicas psiquiátricas.

Não ao Assédio
- Criação de Instrução Normativa para combater de modo mais efetivo o assédio sexual entre
os/as empregados/as
- Combate efetivo à violência no trabalho, entendida como aquela que se expressa pelo assédio
moral/organizacional.

Segurança Bancária
- Instalação de portas individualizadas de segurança com detectores de metais em todos os
acessos aos estabelecimentos,
- Instalação de câmeras de filmagem camufladas
em alta resolução em todas as áreas internas e externas de circulação de clientes e usuários, inclusive nos
corredores e estacionamento, com monitoramento
em tempo real e fora do local de trabalho
- Instalação de vidros blindados nas fachadas
dos estabelecimentos
- Manutenção de vigilante nas salas de autoatendimento, durante todo o horário de funcionamento.
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Sindicato participa de debate sobre
a saúde e segurança no trabalho
No último dia do mês de julho foi realizada, em
Caxias do Sul, a 3ª Jornada de Saúde e Segurança do
Trabalho. O evento é uma promoção do Fórum Permanente de Saúde e Segurança do Trabalho de Caxias
do Sul, do qual faz parte o Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul e Região.
O objetivo da Jornada é alertar toda a comunidade sobre a importância da prevenção à saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Com o tema “Quanto vale uma vida?”, a jornada reuniu trabalhadores e
empresários para uma tarde de reflexão e debate.

O gerente regional do Ministério do Trabalho
e Emprego de Caxias do Sul, Vânius Corte, acredita que o evento ajuda a promover e questionar
as condições de trabalho e segurança em Caxias
e região.
“Há muito que se melhorar no que diz respeito à segurança e à saúde do trabalhador, mas muita coisa vem sendo feita. Infelizmente, muitas vezes essas melhorias são decorrentes mais em consequência de ações trabalhistas do que da conscientização dos empresários”, diz Corte.

Hoje o trabalho é mais denso, tenso e
intenso, diz o desembargador

MARLEI FERREIRA - seeb/cAXIAS

O desembargador da Justiça
do Trabalho Sebastião
Oliveira, da 3ª Região do TRT,
esteve em Caxias no dia 31 de
julho,
participando da 3ª Jornada
de Saúde e Segurança do
Trabalho, realizada na
Câmara de Vereadores
Um dos convidados da 3ª Jornada da
Saúde do Trabalhador foi o desembargador da Justiça do Trabalho da 3ª Região, o
jurista Sebastião Geraldo de Oliveira. Em
entrevista concedida para o Jornal Voz do
Bancário, ele nos diz que a saúde do trabalhador brasileiro não está boa, mas já esteve pior.
Segundo ele, a saúde dos trabalhadores começou a melhorar nos últimos 20
anos com o desenvolvimento tecnológico,
que se refletiu em melhorias na medicina,
e também a consciência dos trabalhadores sobre o assunto. Também melhoraram
as estatísticas sobre o tema. Paralelamen-

te surgem novos males no local de trabalho.
“Hoje o trabalho é mais denso,tenso
e intenso”, estabelece o desembargador. E
isso tem gerado mais adoecimento.
Oliveira destaca que nos últimos 20

anos o número de acidentes com mortes
no trabalho diminuíram de 32/100mil para
6/100mil. Em contrapartida cresceu muito
a base de trabalhadores segurados. “Estamos no caminho certo quanto à implemen-

tação de medidas preventivas, mas ainda
estamos longe de um patamar aceitável”.
Ele observa que essas melhorias se devem
menos à consciência do que à fiscalização
(que também não é a ideal, afirma).

Bancários
No setor bancário o grande volume de demandas envolve o excesso de
trabalho (horas extras), assaltos e assédio moral. A Justiça do Trabalho vem
aplicando penas não somente pelo dano moral, mas também pela reparação
ao prejuízo físico do bancário. “É claro que o patrão (os bancos) pode dirigir
e fixar metas, mas há um limite. E não se pode abusar desse limite. A frase:
‘manda quem pode; obedece quem tem juízo’ não quer dizer que o empregador possa extrapolar seu poder”, considera o magistrado.
Oliveira considera que muitas mudanças já podem ser observadas nas
relações de trabalho, graças a perseverança e persistência dos trabalhadores,
mas ainda há muito a se conquistar. Ele lembra, ainda, que é crescente o número de demandas referentes ao assédio moral, mas que ainda não há lei específica sobre o assunto. “No Brasil, sabemos que o assedio moral não é tolerado e isso é uma evolução”, finaliza.
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Noite de Queijos e Vinhos é um sucesso
A terceira edição da Noite de Queijos e Vinhos, promovida pelo Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e
Região e realizada pela Secretaria de Cultura e Lazer da entidade, consagrou o sucesso do evento. Cerca de 150
pessoas, entre bancários e convidados, desfrutaram dos queijos e vinhos oferecidos ao longo da noite, no salão de
festas da sede campestre da entidade. O evento teve a música ao vivo do músico Mauro Camargo.
A Noite de Queijos e Vinhos deste ano fez parte das comemorações dos 80 anos do Sindicato.

Santander é a equipe campeã
do Campeonato dos Bancários
de Futebol Sete 2015
A equipe do Santander foi a grande campeã do Campeonato dos Bancários de
Futebol Sete 2015, neste ano homenageando os 80 anos do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região.
As partidas finais foram realizadas no dia 26 de junho, na sede campestre do
sindicato e reuniu mais de cem pessoas que prestigiaram e acompanharam os jogos. Após a premiação foi realizado o almoço de confraternização com a participação dos atletas bancários e familiares.
Veja como ficou a premiação:
Equipe mais disciplinada: BANRISUL
Goleiro menos vazado: LUÍS LANER / BANRISUL
Goleadores: PEDRO (SANTANDER); CLEO (BRADESCO F.C.)
E MICAEL (SANTANDER)
1º Lugar: SANTANDER
2º Lugar: BRADESCO F.C.
3º Lugar: BANRISUL
4º Lugar: BRADESCO CENTRO
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Uma história de lutas contada
em palavras e imagens
Livro irá contar a história do Sindicato dos Bancários ao longo dos seus
80 anos deverá ser lançado em outubro, mês do aniversário
XIAS
arquivo seeb/cA

Você e sabia que já houve, em Caxias
do Sul, uma Vila dos Bancários? E você sabia que o Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul foi o primeiro sindicato do estado a ter uma mulher no comando, lá na
década de 1930? E que a primeira sede do
sindicato foi no interior do Banco Nacional
do Comércio?
Estas são apenas algumas das histórias que estarão no livro que será lançado
em comemoração aos 80 anos do Sindicato
dos Bancários de Caxias do Sul e Região.
O trabalho está sendo realizado pelo historiador, mestre e professor de história e também bancário, Marcelo Caon.
Além das histórias e lutas dos bancários, escritor também vai apresentar a evolução dos sindicatos nos cenários nacionais
e internacionais, e situar as diversas lutas
ao contexto nacional e mundial, passando
por diversas fases políticas e econômicas.
O que mais causou surpresa ao historiador foi a grande quantidade de documentação e material histórico que consta
nos arquivos do sindicato.“ Dá para escrever muitos outros livros partindo dos documentos encontrados”, disse Caon. “Foi necessária uma seleção muito criteriosa para
tornar possível a obra”, concluiu. Marcelo
Caon contou com a ajuda de Carolina Rodrigues, historiadora, e Letícia Tonolli, es-

80 anos de cara nova
Para comemorar e marcar os 80 anos de existência do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, a entidade está com uma nova identidade, que vai
ser usada ao longo deste ano de comemorações. O trabalho desenvolvido pela
design gráfica caxiense Tati Rivoire segue as linhas do logotipo do sindicato, dando destaque ao aniversário.
A marca será utilizada pelo Sindicato até outubro de 2016, quando se encerram as festividades relativas aos 80 anos da entidade. Ela deverá aparecer em todos as peças gráficas e outros materiais produzidos pelo sindicato dos bancários
durante esse período.

Tati Rivoire
Residindo atualmente no Rio de Janeiro, a artista caxiense possui diversos
prêmios na área de design gráfico. Aqui na sua cidade natal ela pode ser identificada através de marcas visuais a que estamos acostumados em nosso dia-a-dia,
como o logotipo da Soama e da escola de teatro Tem Gente Teatrando.

MARLEI FERREIRA - seeb/cAXIAS

tudante da UCS, na tarefa de organizar e
selecionar os materiais que estarão presentes no livro.
“O livro apresenta as conquistas da categoria através da luta sindical. Este é o
foco. E o principal elemento destas conquistas é a união dos trabalhadores”, defende o sindicalista. Além de muitas histórias,
o livro traz também muitas imagens que
ilustram a trajetória destes 80 anos. São fotos de greves, reuniões, atividades diversas
e muito, muito mais.
O lançamento do livro está previsto para outubro ou novembro deste ano. A
data efetiva será divulgada posteriormente.

