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Mesmo apresentando recordes de lucros em 
2017, os bancos reduziram 18.345 postos de 
trabalho nos últimos 14 meses. Entre janeiro e 
dezembro de 2017, de acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados – Ca-
ged, os bancos fecharam 18.295 postos de tra-
balho no país. O saldo negativo foi resultado de 
43.197 desligamentos nos últimos meses, mui-
tos desses relacionados aos Programas de Des-
ligamento Voluntário (PDV´s) do Banco Brades-
co e da Caixa, divulgados logo após a aprovação 
da Reforma Trabalhista pelo Senado Federal.

 Já nos dois primeiros meses de 2018, foram 
fechados 390 postos de emprego em todo o Bra-
sil. A análise por Setor de Atividade Econômica 
revela que os “Bancos múltiplos com carteira co-
mercial”, categoria que engloba bancos como, 
Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do 
Brasil, foram os principais responsáveis pelo fe-
chamento de postos nos dois primeiros meses de 
2018, seguidos pela Caixa Econômica Federal.

BAnCOS FEChAM MAIS 
DE 18 MIl POSTOS DE 

EMPREGO EM 14 MESES

Mobilizações da categoria permitiram a conquista de melhores condições de trabalho
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Ac a t e g o r i a 
b a n c á r i a 
é uma das 
únicas a re-
alizar uma 

campanha nacional  
unificada, com pautas 
e avanços estendidos a 
todos os trabalhadores. 
“A luta de sindicatos 
confederações e federa-
ção de bancários antes 
dessa nova lei, se pau-
tava basicamente em 
cláusulas financeiras e 
condições de trabalho. 
A partir de agora pode-

Historicamente, bancários 
conquistaram benefícios

mos esperar qualquer 
coisa”, afirma o coor-
denador da Secretaria 
de Organização e Polí-
tica Sindical do Sindi-
cato dos Bancários de 
Caxias do Sul, Nelso 
Bebber. 

“Muitos nem lem-
bram, mas bancários 
trabalhavam aos sába-
dos, não tinham piso 
salarial nacional, auxí-
lio alimentação e refei-
ção, nem auxílio cre-
che. Nos últimos anos 
estes itens nem entra-

vam nas mesas de nego-
ciação, pois já eram di-
reitos conquistados, so-
mente se negociava as 
porcentagens de majo-
ração. Ao sentar com os 
banqueiros nossa prin-
cipal meta era conse-
guir um melhor reajus-
te de salário e melho-

res condições de traba-
lho, sem assédio moral, 
assim como garantir o 
emprego dos trabalha-
dores”, observa Bebber.

“A Campanha Na-
cional deste ano está 
próxima e deverá ser 
uma das mais duras dos 
últimos anos, pois ain-
da não sabemos o que 
os bancos irão apresen-
tar”, diz o sindicalista. 
Nelso Bebber lembra 
que em 2017 a catego-
ria bancária foi uma das 
únicas a ter aumento sa-
larial real, embora o ín-
dice tenha ficado bas-
tante abaixo das expec-
tativas dos trabalhado-
res (1% sobre a inflação 
do período), isso por-
que o índice fora acer-
tado ainda em 2016. 
“Este ano ainda é uma 
incógnita, mas acredi-
tamos que será umas 
das mais árduas campa-
nhas dos últimos anos, 
com certeza”, finaliza 
Nelson Bebber.

A nova legislação trabalhista, que 
está em vigor desde o dia 11 de 
novembro de 2017, vai mudar a forma 
de negociação salarial e benefícios 
de todas as categorias. Isso porque 
nenhuma conquista vigente está 
garantida e tudo, absolutamente tudo 
o que já foi conquistado ao longo de 
décadas, poderá entrar na mesa de 
negociação. Jornada de trabalho, 
piso nacional, PLR, auxílio refeição, 
auxílio alimentação, auxílio creche, 
gratificação semestral, vale cultura, 
auxílio funeral, entre muitos outros 
direitos já podem ser revistos.

Entidades representativas já preparam campanha salarial, que exigirá mais participação e unidade do que as anteriores
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Decisão de juiz conclui que trabalhador 
NÃO sindicalizado NÃO pode desfrutar 

dos benefícios da convenção

O juiz da 30ª Vara 
do Trabalho de São 
Paulo sentenciou como 
inaplicável as vanta-
gens negociadas para a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho aos emprega-
dos não sindicalizados.

Para o juiz Eduar-
do Rockenbach Pires, 
a aqueles que não con-
tribuem com a entida-
de sindical de sua ca-
tegoria não cabem tam-
bém o direito de usu-
fruir dos benefícios 
previstos na Conven-
ção Coletiva de Traba-
lho. A sentença profe-
rida é referente ao pro-
cesso 01619-2009-030-
00-9, item 6.

Decisão
Em sua transcri-

ção de sentença movi-
da por um trabalhador 
contra o Sindicato dos 
Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de En-
sino (Sintrae-MS), o 
Juiz Eduardo Rocken-
bach Pires valorizou o 
trabalho das entidades 

A primeira estratégia para enfraquecer os sindicatos 
é a política de não contribuir com a entidade que 

se estabeleceu no Brasil nas últimas décadas, 
mas isso pode acabar.

A Justiça do Trabalho, que começa reconhecer a 
importância da manutenção dos sindicatos para a luta 

em benefício das categorias que representam, abriu 
jurisprudência que contribui para isso.

sindicais e destacou a 
importância da parti-
cipação do trabalhador 
da categoria.

“Item 6 - O autor 
sustentou não ser sin-
dicalizado e, por isso, 
negou-se a contribuir 
para a entidade sindi-
cal dos trabalhadores. 
A despeito disso, não 
menos certo é que as 
entidades sindicais de-
vem ser valorizadas, e 
precisam da participa-
ção dos trabalhadores 
da categoria (inclusive 
financeira), a fim de se 
manterem fortes e ap-
tas a defenderem os in-
teresses comuns. Aliás, 
como qualquer associa-
ção de particulares.”

Baseado nesse ar-
gumento, o Juiz con-
sentiu ser justo que o 
autor não se beneficie 
das vantagens negocia-
das pelo sindicato a fa-
vor da categoria, já que 
o mesmo se recuse em 
contribuir com a enti-
dade. “Por estas razões, 
não procedem os pedi-
dos pertinentes a direi-

tos previstos na con-
venção coletiva de tra-
balho, conforme os tó-
picos respectivos”, 
conclui o Juiz referen-
te ao item da Inaplica-
bilidade da Convenção 
Coletiva de Trabalho.

“Não é isto que nós 
do Sintrae-MS quere-
mos - diz Ricardo Froes, 
presidente da entidade 
- queremos sim, que os 
trabalhadores dêem sus-
tentação financeira ao 
seu legítimo instrumento 
de luta. Não posso con-
cordar com aqueles que 
procuraram o Ministé-
rio Público somente por 
não pagar o que usufru-
íram durante uma déca-
da. Ressalte-se eles não 
obtiveram um cente se-
quer dos seus patrões o 
que é pior, ficarem todos 
esses anos só com o re-
ajuste conquistado pelo 
sindicato - sempre acima 
da inflação”.

Reflexão
A diretoria do Sin-

dicato dos Bancários 
de Caxias do Sul  pede 

aos trabalhadores  para 
que façam uma refle-
xão maior sobre a con-
tribuição que por dever 
moral cabe tão somente 
aos trabalhadores. “A 
eficiência de seu sindi-
cato vivo e atuante de-
pende muito da finan-
ça pela luta dos direi-
tos, pois sem ele (sindi-
cato), seria o caos, pois 

o patronal simplesmen-
te acabaria com os di-
reitos já conquista-
dos”, alerta o coorde-
nador da secretaria de 
Organização e Políti-
ca Sindical, Nelso Be-
bber.  “É muito cômo-
do para uma parcela de 
trabalhadores, criticar a 
luta dos trabalhadores e 
dos sindicatos e usufru-

írem das conquistas de 
uma luta da qual se co-
loca à margem. Se esse 
o entendimento desse 
juiz se ampliar, somen-
te os sócios poderão ser 
beneficiados por avan-
ços financeiros e de ou-
tra ordem, resultados 
de negociação”, avalia 
o sindicalista.
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D epois de 
um 2017 de 
muitas lutas, 
e n t r a m o s 
2018 já sob 

a regência da nova legisla-
ção trabalhista. São qua-
se 200 pontos de mudan-
ças substanciais na Con-
solidação das Leis Traba-
lhistas CLT, que abrigava, 
desde a década de 1940, 
as leis de proteção aos 
trabalhadores brasileiros. 
Aprovada pelos mesmos 
parlamentares que apoia-
ram o golpe de 2016, a 
“nova” lei retrocede subs-
tancialmente e até extin-
gue direitos fundamentais 
dos trabalhadores e abre 
uma larga vantagem aos 
patrões no quesito explo-
ração da mão de obra.

Não é à toa que a 
imensa maioria dos ju-
ízes do trabalho se po-
sicionam contra a Lei 
13.467/2017, dizendo 
que ela (a reforma traba-
lhista) é nada mais que a 
desconstrução dos direi-
tos dos trabalhadores do 
Brasil. Em recente deci-

A nova legislação que regula as relações trabalhistas, 
aprovada em 2017, muda 200 pontos da CLT e representa 
violento retrocesso nas lutas e direitos dos trabalhadores

são liminar, o ministro 
Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), suspendeu os 
processos em andamen-
to na Justiça do Traba-
lho que seguiam norma 
do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) referen-

FOTOS ARQUIVO - SEEB/CAXIAS

Campanha 
Nacional e  
representatividade 
dos Bancários

Os bancários são, pra-
ticamente, uma das únicas 
categorias de trabalhado-
res do Brasil a realizarem 
uma campanha nacional 
de negociação salarial. O 
movimento unificado deu 
- e dá - força extra na ne-
gociação com os banquei-

ros. E mais do 
que nunca essa 
força e unidade é 
necessária. 

A ultrativi-
dade dá espa-
ço para que tudo 
o que já foi con-
quistado ao lon-
go de décadas 
possa ser colo-
cado na mesa de 
negociação. Isso 
significa que as 
negociações do 
dissídio possam 
ser pautadas por 

Com a reforma 
trabalhista, todas 
as conquistas 
estão em jogo 

conquistas que julgáva-
mos sacramentadas, como 
a jornada de trabalho, o 
piso nacional unificado, 
os auxílio refeição, ali-
mentação e creche, a gra-
tificação semestral, o au-
xílio funeral, a PLR e mui-
tos outros direitos que só 
entravam na pauta apenas 
por uma questão de valo-
res.

“Para evitar perdas os 
trabalhadores deverão es-
tar unidos e irem à luta. 
Não vai dar mais para fi-
car esperando que o sin-
dicato, a federação ou a 
confederação cuide do 
dissídio sozinhos. O for-
talecimento das entida-
des representativas é ur-
gente e os trabalhado-
res precisam estar aler-
tas a isso”, destaca o co-
ordenador da secretaria 
de Organização e Políti-
ca Sindical do Sindicato 
dos Bancários de Caxias 
do Sul e Região, Nelso 
Bebber. 

“A manutenção de 
direitos passa, neces-
sariamente, pela defesa 
dos sindicatos”, afirma o 
sindicalista. “A história 
já mostrou que somen-
te a organização dos tra-
balhadores garante con-
quistas. A reforma traba-
lhista, que deu mais po-
der aos empregadores e 
enfraqueceu o poder de 
negociação do trabalha-
dor, também visou o en-
fraquecimento de suas 
entidades organizativas. 
Por isso o fim da contri-
buição sindical, que cor-
ta uma boa parte da sus-
tentação do sindicato”, 
observa Nelso Bebber. 

te a acordos coletivos – a 
Súmula 277. O entendi-
mento até então vigente 
do TST, desde 2012, era 
que, caso não houves-
se novo acordo entre pa-
trões e empregados, per-
manecia valendo o acor-
do coletivo anterior (ul-
tratividade). Pelo enten-
dimento de Gilmar Me-
des, a reforma trabalhista 
acaba com isso.  O prin-
cipal resultado é que as 

TUDO ESTÁ EM DISCUSSÃO 
NA MESA DE NEGOCIAÇÃO, 

INCLUSIVE O QUE FOI E ESTAVA 
ACORDADO EM OUTRAS 

CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO.

conquistas remunerató-
rias conquistadas antes 
da Lei 13.467 tendem a 
virar pó, apenas pelo de-
curso do prazo. Esgotada 
a vigência, o empregador 
apenas precisa negar-se a 
negociar para que os be-
nefícios caiam.
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Está em curso o proces-
so eleitoral,  que vai ele-
ger a nova diretoria do sin-
dicato dos Bancários ges-
tão 2018/2020. Interessados 
em disputar o pleito têm até 
o dia 16 de abril para faze-
rem a inscrição de chapa. O 
registro de chapas será fei-
to junto à Comissão Eleito-
ral, na sede do Sindicato, sita 
à Rua Borges de Medeiros, 
676, em Caxias do Sul- RS, 

Bancários elegerão nova 
diretoria em 2018

de MARÇO 
Dia de luta, reflexão e cultura 

As atividades ini-
ciaram pela manhã, 
com um ato na Cãma-
ra de Vereadores, onde 
a representante do Fó-
rum da Mulher Caxien-
se e vice-presidente do 
Sindilimp, Azenira La-
zzarotto, abordou a de-
sigualdade, a violência 
e o feminicídio, cha-
mando a atenção tam-
bém para as reformas 
do governo Temer que 
prejudicam especial-
mente as mulheres tra-
balhadoras. “A violên-
cia contra a mulher, in-
felizmente, aumenta. 
Uma mulher é assassi-
nada a cada duas horas 
no país. No 8 de março, 
a televisão mostra mo-
mentos belos, mas pou-
co se fala dessa triste 
realidade que a ronda”, 
lamentou a dirigente.

Ainda pela manhã 
foi realizado um ato na 
Praça Dante Alighie-
ri pedindo por demo-
cracia, soberania, con-
tra as reformas promo-
vidas pelo governo Te-
mer e pelo fim da vio-
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lência. O ato foi segui-
do de caminhada por 
ruas centrais da cidade. 

À tarde a mobiliza-
ção continuou. A “Per-
formance Corpos - em 
memória das vítimas 
do feminicídio”, lem-
brou a triste realidade 
que coloca o Brasil em 
7º lugar entre as nações 
mais violentas para as 
mulheres, num univer-
so de 83 países: o nú-
mero de assassinatos 
de mulheres cresceu 6, 
51% de 2016 para 2017 
(4.201 mortas em 2016 
e 4.473, em 2017, con-
forme dados oficiais 
dos estados). Somen-
te em Caxias do Sul, no 
ano passado, ocorreram 
sete casos de feminicí-
dio.  As jovens Schei-
la Xavier, Nil Cremer 
e Taís Leite atuaram 
como mulheres vítimas 
de violência, chocando 
os transeuntes, em fren-
te ao Fórum, na Câma-
ra de Vereadores e na 
praça Dante.

Concentradas nova-
mente na praça central 

da cidade, as mulheres 
assistiram uma inter-
venção de Tina Andri-
ghetti, que recitou um 
poema de Brecht, “A 
Infanticida Marie Far-
rar”, que trata da ques-
tão social que envolve 
o aborto: “Marie Farrar, 
nascida em abril / Fale-
cida na prisão de Meis-
sen / Mãe solteira, con-
denada, pode lhes mos-
trar / A fragilidade de 
toda criatura”, diz o po-
ema.

Atividade 
cultural na 
Biblioteca
Com o objetivo de 

valorizar histórias de 
mulheres na literatu-
ra como personagens 
e também escritoras, o 
Sindicato dos Bancá-
rios realizou uma ativi-
dade diferente este ano, 
chamando para um en-
contro na Biblioteca da 
entidade. O encontro 
foi conduzido pela es-
critora Ana Cardoso.

O Dia Internacional das Mulheres, em Caxias do Sul, foi 
marcado por diversas atividades ao longo de todo o 
dia (8 de março). O Sindicato dos Bancários de Caxias 

do Sul apoiou esteve presente em todos os atos, sendo 
protagonista e parceiro na luta das mulheres por salários 

iguais e igualdade em todos os aspectos

no horário das 9h às 17h.
A Comissão Eleitoral  foi 

formada e eleita durante As-
sembleia Geral realizada no 
dia 22 de março. A presidên-
cia ficou com Alceu Adelar 
hoffmann e como secretários 
Roselaine Frigeri , Zulmir An-
tonio Vedana e leandro An-
gonese.

A eleição para a nova di-
retoria do Sindicato ocorrerá 
nos dias 22, 23 e 24 de maio 
de 2018. neste dias haverá 
mesas coletoras de votos na 
Sede do Sindicato, das 9h às 
17h e mesas coletoras itine-
rantes com roteiros previa-
mente definidos pela comis-
são eleitoral. Poderão votar 
todos os associados, quites 
com a tesouraria.

*Com a colaboração de Karine Endres
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