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Entre as prioridades apontadas pela categoria 
estão o índice de 14,78% (reajuste com infla-
ção mais aumento real de 5%), combate ao 
assédio moral, fim das metas abusivas, mais 
empregos e fim das demissões nos bancos. 

Além disso, os trabalhadores do setor reivindicam piso 
com base no salário mínimo do Dieese (R$ 3.940,24) e a 
PLR de três salários mais R$ 8.317,90 de parcela fixa adi-
cional. Décimo quarto salário e valorização dos vales re-
feição e alimentação no valor de um salário mínimo (R$ 
880).

Enquanto os principais bancos seguem anunciando 
bilhões de reais em lucro neste primeiro semestre de 2016, 
o desemprego no setor bancário atinge números alarman-
tes. De janeiro a junho de 2016, os bancos brasileiros fe-
charam 6.785 postos de trabalho no país. Os dados fazem 
parte da Pesquisa do Emprego Bancário (PEB), divulgada 
no início de agosto, pela Contraf-CUT, em parceria com o 
Dieese, com base nos números do Cadastro Geral de Em-

Nenhum direito a menos
A Campanha Nacional dos Bancários 2016 iniciou no dia 9 de agosto, com 
a entrega à Fenaban da minuta de reivindicações. As primeiras rodadas de 
negociação ocorreram nos dias 18 e 19 de agosto

pregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Tra-
balho.

Por isso a defesa do emprego é uma das prioridades 
da Campanha 2016. Entre janeiro e maio deste ano, o se-
tor bancário fechou 6.785 postos de trabalho no primeiro 
semestre do ano. Além da rotatividade, os bancos também 
seguem contratando o trabalhador com salário em média 
45% menor.

Bilhões de lucro 
O lucro líquido dos cinco maiores bancos atuantes no 

Brasil (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bra-
desco, Itaú-Unibanco e Santander), nos três primeiros me-
ses do ano, atingiu a marca de R$ 13,131 bilhões. Dos 
25 setores com empresas de capital aberto avaliados pela 
Consultoria Economática o setor bancário foi o de maior 
lucratividade no primeiro trimestre deste ano. As receitas 
com prestação de serviços e tarifas bancarias cresceram 
6,2% atingindo o valor de R$ 26,582 bilhões.

Reajuste salaRial 
Reajuste de 14,78% (reposição da 

inflação mais 5% de aumento real).

plR
Três salários  e mais R$ 8.317,90.

piso
R$ 3.940,24 (Sal. Mínimo Dieese 

junho 2016).

benefícios
Vales alimentação, refeição, 13ª 

Cesta e Auxílio-creche/Babá: R$ 
880,00 mensal para cada verba salarial.

condições 
de tRabalho
Melhores condições de trabalho, 

fim das metas abusivas e do assédio 
moral.

empRego
Fim das demissões, mais contra-

tações, fim da rotatividade e comba-
te às terceirizações diante dos riscos 
de aprovação do PLC 30/15 no Sena-
do Federal, além da ratificação da Con-

Principais reivindicações 
da Campanha Nacional 

dos Bancários 2016

venção 158 da OIT, que coíbe dispen-
sas imotivadas.

pccs
Plano de Cargos, Carreiras e Salá-

rios (PCCS) para todos os bancários.

auxílio-educação
Pagamento de auxílio-educação 

para graduação e pós.

seguRança
Prevenção contra assaltos e se-

questros: dois vigilantes por andar nas 
agências e pontos de serviço bancário, 
conforme legislação. Instalação de por-
tas giratórias com detector de metais 
na entrada das áreas de autoatendimen-
to e biombos nos caixas. Abertura e fe-
chamento remoto das agências, fim da 
guarda das chaves por funcionários.

igualdade
Igualdade de oportunidades: fim às 

discriminações nos salários e na ascen-
são profissional de mulheres, negros, 
gays, lésbicas, transexuais e pessoas 
com deficiência.

A proposta de reforma trabalhista que 
está sendo desenhada pelo Palácio do Pla-
nalto prevê a flexibilização de direitos as-
segurados aos trabalhadores no artigo 7º 
da Constituição Federal – que abrange um 
conjunto de 34 itens – desde que mediante 
negociações coletivas. A ideia é listar tudo 
o que pode ser negociado para evitar que 
os acordos que vierem a ser firmados por 
sindicatos e empresas após a mudança nas 
regras possam ser derrubados pelos juízes 
do trabalho.

Farão parte dessa lista os direitos que 
a própria Constituição já permite flexibili-
zar em acordos coletivos como jornada de 
trabalho (oito horas diárias e 44 semanais), 
jornada de seis horas para trabalho ininter-
rupto, banco de horas, redução de salário, 
participação nos lucros e resultados e aque-
les que a Carta Magna trata apenas de for-
ma geral e foram regulamentados na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT). Es-
tão neste grupo, férias, 13º salário, adicio-
nal noturno e de insalubridade, salário mí-
nimo, licença-paternidade, auxílio-creche, 
descanso semanal remunerado e FGTS.

Já a remuneração da hora extra, de 
50% acima da hora normal, por exemplo, 
não poderá ser reduzida porque o percentu-
al está fixado na Constituição; licença-ma-

ternidade de 120 dias e o aviso prévio pro-
porcional ao tempo de serviço, sendo de no 
mínimo 30 dias também. Para mexer nes-
ses direitos, é preciso aprovar uma Propos-
ta de Emenda à Constitucional (PEC).

Além disso, outros ataques aos direi-
tos dos cidadãos estão em curso, como a 
PEC 241-2016 (Novo regime Fiscal), que 
limita o aumento das despesas primárias 
da União à inflação do ano anterior e pri-
vilegia o pagamento da dívida pública.Na 
prática, isso implica na desvinculação de 
uma série de receitas da Educação e Saúde 
previstas na Constituição. Esta é a maior 
ameaça ao conjunto da classe trabalhadora 
e das políticas sociais implementadas nos 
últimos 13 anos.

Os trabalhadores também devem es-
tar mobilizados para combater a Reforma 
da Previdência, que prevê entre outras al-
terações, a idade mínima, equiparação ho-
mens/mulheres e a desindexação do sa-
lário mínimo; o projeto da terceirização, 
PLS 30/2015, que está com pedido de ur-
gência para votação no Senado e o PLP 
257, que prevê o refinanciamento das dí-
vidas dos Estados e alterações na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, podendo trazer 
impactos negativos para o funcionalismo 
público federal, estadual e municipal. 

Você vai esperar calado
enquanto te tiram os direitos?
Governo interino de Temer ameaça direitos dos brasileiros



Voz do Bancário2 Agosto 2016

Publicação do Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul e Região

Fundado em 24 de outubro de 1935

Filiado à Feeb/RS, Contraf, Cut, Dieese e Diap

vozdobancario@bancax.org.br

Base Territorial: Caxias do Sul, 
Antônio Prado, Canela, Farroupilha, 

Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, 
Ipê, Nova Pádua, Nova Petrópolis, 

Nova Roma do Sul, Picada Café, São 
Marcos e Veranópolis.

Rua Borges de Medeiros, 676, Centro
  Caxias do Sul - RS - Cep: 95020-310

Fone: (54) 3223.2166
Fax: (54) 3223.2405

bancax@bancax.org.br

Voz do Bancario´

Conselho Editorial: Diretoria  do Sindicato dos Bancários       
                                  de Caxias do Sul e Região
Jornalista Responsável e fotos: Marlei Ferreira - Mtb 8542
Diagramação: VOXMIDIA Comunicação
Impressão: Jornal Pioneiro 
Tiragem desta edição: 3.000 exemplares

Onde está a PRIORIdade 
na seguRança?

Em um vídeo 
v i r a l i z a d o 
ainda na cam-
panha eleito-
ral de 2014 

para o governo do Esta-
do, o então candidato José 
Ivo Sartori dizia que a área 
da segurança seria uma de 
suas prioridades, com a va-
lorização dos policiais, etc. 
O que vimos agora, passa-
dos quase dois anos, é que 
o governo Sartori brinca 
com a segurança dos gaú-
chos. Esse aumento da cri-
minalidade em todos os 
segmentos criminais, não 
só nos bancos, é resulta-
do do corte de investimen-
tos públicos na segurança, 
sobretudo nas horas extras 
dos policiais militares. 

O Rio Grande do Sul 
vive um estado de insegu-
rança com a política de ex-
termínio dos serviços pú-
blicos do estado, implanta-
dos nestes dois anos de go-
verno de José Ivo Sartori.
Com alegação de que o go-
verno não possui dinhei-
ro para investimentos, o 
que temos visto é uma cur-
va ascendente na violên-
cia em todo o Estado. Na 
região de abrangência do 
Sindicato dos Bancários de 
Caxias do Sul e Região é 
crescente o número de as-
saltos a bancos e a caixas 
eletrônicos. 

“Um estudo apresen-
tado em agosto de 2015 
pelo IBGE expôs a realida-
de e as deficiências da se-
gurança pública gaúcha. O 
Rio Grande do Sul possui 
o sexto pior índice de poli-
ciais militares (20.405 ser-
vidores) na proporção ao 
número de habitantes, o 

que representa um briga-
diano para cada 547 pesso-
as (as informações são da 
Rádio Gaúcha). A Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) trabalha com o nú-
mero de um policial mili-
tar para cada 250 habitan-
tes como o ideal”.*

O mais assustador nes-
te cenário é que temos as-
sistido o crescimento de 
ataques a bancos à luz do 
dia. De janeiro deste ano 
até o início de mês de 
agosto foram sete assaltos 
a agencias bancárias, sen-
do que em quatro deles, os 
assaltantes fizeram clientes 
e/ou bancários de refém. 
A região ainda contabiliza 
seis arrombamentos de cai-
xas eletrônicos, um deles 
dentro de um supermerca-
do, em Caxias do Sul. Ao 
todo, no RS foram119 ata-
ques em 217 dias. A taxa é 
de um ataque a cada 43 ho-
ras no Estado, segundo le-
vantamento realizado pelo 
SindBancários de Porto 
Alegre.

Somado a isso, ain-
da vemos a evasão de po-

liciais da corporação, sem 
incentivos para continuar 
na ativa. Entre tantas ini-
ciativas, o governo Sar-
tori proibiu a contratação 
de novos PMs. Assim 2,5 
mil candidatos aprovados 
em concurso em 2014 ain-
da esperam ser chamados. 
Também cortou as promo-
ções, horas extras, reduziu 
as gratificações e o abono-
-permanência, uma forma 
de incentivar os policiais 
a se manterem na ativa. 
E para piorar ainda mais, 

vem atrasando e parcelan-
do os salários dos servido-
res consecutivamente.

Se nas grandes cida-
des, onde há policiamen-
to ostensivo, o sentimento 
de insegurança é constan-
te, o que dizer dos peque-
nos municípios. Assaltos 
a bancos em pleno meio 
dia, com bandidos atacan-
do agências e fazendo ban-
cários e clientes dos ban-
cos de reféns são um dos 
crimes que mais assus-
ta o Sindicato dos Bancá-
rios. Ações como essas es-
tão cada dia mais ousadas, 
pois há muito tempo os 
pequenos municípios so-
frem com a falta de poli-
ciais. Situação esta agrava-
da nos últimos dois anos e 
que tende a piorar se per-
sistir essa política de maus 
tratos aos funcionários pú-
blicos.

*Informações do Jornal 
Zero Hora de 26 de agosto de 
2015

Só a luta te 
garante

Sindicato pede audiência 
com o governo do Estado

O Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e 
Região está apreensivo com a situação, que expõe 
todo o conjunto de bancários à insegurança. A enti-
dade está uma carta ao governador José Ivo Sartori, 
ao secretário de Segurança do RS,Wantuir Francis-
co Brasil Jacini e ao Comandante Geral da Brigada 
Militar, Cel QOEM Alfeu Freitas Moreira uma car-
ta informando a situação que estão vivendo popula-
ção, clientes e bancários. O Sindicato também está 
solicitando uma audiência com estas autoridades a 
fim de tratar da segurança, em especial para os pe-
quenos municípios.

“Só a Luta te garante”. Este é o slogan da Campanha 
Nacional 2016 aprovado na18ª Conferência Nacional dos 
Bancários, realizada no início de agosto, em São Paulo.

A imagem principal da campanha será uma rosa, 
que em sua construção traz muitos significados. Confira: 

A IGUALDADE está representada na simbologia do 
“8”, que tem a ideia no significado do infinito.

A RESISTÊNCIA está representada na simbo-
logia do galho e dos espinhos, o que mantém e sus-
tenta toda a luta.

A LUTA que deve ser contínua está na forma 
de uma espiral crescente.

A TOLERÂNCIA e o RESPEITO estão repre-
sentados no coração.

Mídia da Campanha Nacional 
2016 é aprovada na 18ª 

Conferência
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Confirmada para o dia 23 de agosto primeira ne-
gociação da Campanha Nacional 2016 com o Banco 
do Brasil. A reunião será na sede do BB, em Brasília.. 
A minuta de reivindicações específicas dos funcioná-
rios foi entregue no último dia 11, ao presidente do 
BB, Paulo Cafarelli, em São Paulo. A pauta contem-
pla as propostas aprovadas no 27º Congresso Nacio-
nal dos Funcionários do Banco do Brasil, que aconte-
ceu entre os dias 17 e 19 de junho, na capital paulis-
ta, e reuniu 323 delegados e delegadas (212 homens 
e 111 mulheres).

Além das preocupações com remuneração, em-
prego, igualdade, saúde e condições de trabalho, os 
trabalhadores do banco do Brasil estão muito preo-
cupados com a defesa dos direitos gerais dos traba-
lhadores, com a defesa da democracia e com a defesa 
dos bancos públicos. A manutenção da mesa única e a 
garantia das mesas concomitantes são pontos que de-
vem ser continuados.

PrinciPais reivindicações 
remuneração e condições de trabalho
Aumento real de real de salários, com mesmo índice 

aprovado por toda a categoria bancária (14,78%, sendo 5% 
de aumento real);

Plano de Carreira e Remuneração (PCR) com aumento 
nas promoções por mérito e com inclusão de escriturários;

Piso para o PCR de um salário mínimo do Dieese (R$ 
R$3.940,24 em junho) e o interstício na tabela de antiguida-
de de 6%, com mérito maior e para todos;

Fim das metas abusivas e do assédio moral;
Respeito à jornada de trabalho e a inclusão dos 15 mi-

nutos de descanso para as mulheres dentro da jornada;
saúde Pública e suplementar/cassi - Previdência Pú-

blica e complementar/Previ
Manutenção do princípio de solidariedade na Cassi e a 

inclusão de funcionários oriundos de bancos incorporados 
pelo BB para que sejam assistidos pela ESF;

Serviço de prevenção mais completo, com melhorias 
na eficiência do Exame Periódico de Saúde (EPS) do banco;  

Aumento do número de ausências permitidas a todos 
os funcionários e aos funcionários com deficiência (PCD);

Instalação de mesa de negociação com o banco sobre 
o Economus (Instituto de Seguridade Social da Nossa Caixa). 
Os funcionários reivindicam que os participantes sejam os 
únicos beneficiários e criticam a indicação da diretoria feita 
apenas pelo BB, e antigamente pela Nossa Caixa;

Banco do Brasil e o sistema Financeiro nacional
Resgate social do banco público, com ênfase na defesa 

da democracia e das empresas públicas, além de sua impor-
tância como fomentador de desenvolvimento;

Regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal 
que trata do Sistema Financeiro Nacional.

O documento apresenta as reivindicações espe-
cíficas aprovadas no 32º Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa Federal (Conecef), que ocorreu em 
junho. Como pontos da Campanha Nacional de 2016 
estão a insatisfação quando à extinção da função de 
caixas, à retirada do pagamento do adicional de insa-
lubridade dos avaliadores de penhor, à ameaça à fun-
ção de tesoureiros, contra o fechamento de agências, 
a favor das contratações, entre outros.

Pauta de reivindicações 
saúde do trabalhador 
- Pausa de dez minutos a cada 50 trabalhados estendi-

da a todos que fazem atendimento ao público, trabalham 
com entrada de dados ou têm movimentos repetitivos.

- Abertura obrigatória de CAT (Comunicação de Aciden-
te de Trabalho) no prazo de 24 horas para todos os trabalha-
dores lotados na unidade, nas ocorrências de assalto.

- Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho) organizada conjuntamente pelo Sindicato e a Cipa 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Com toda a 
infraestrutura sendo garantida pela Caixa.

saúde caixa 
Alteração do caráter de consultivo para deliberativo do 

Conselho de Usuários; fortalecimento dos comitês de acom-
panhamento de rede credenciada, incluindo custeio pela 
Caixa de despesas com viagens dos integrantes.

Funcef
Manutenção do Fundo para Revisão de Benefícios, com 

o banco público arcando com 100% do déficit causado nas 
situações em que foi utilizado o voto de Minerva. Além dis-
so, o fim desse voto.

condições de trabalho
Investimento maior da Caixa na Gilog e demais áreas 

que dão suporte às unidades. Uma das medidas seria que 
todos os estados passem a ter setores com essa atribuição.

Para as agências as propostas são: 
- Fim do caixa minuto; 
- manutenção da função de caixa; 
- Pagamento integral das funções; 
- Garantia da substituição para todos os cargos, inde-

pendente da causa ou período de afastamento. 
- Revisão do conceito de “agência deficitária”.
Outras exigências
 – Toda hora extra feita deve ser paga, com o fim do 

banco de horas, do descomissionamento arbitrário e da 
GDP (Gestão de Desempenho Pessoal).

reestruturação
 – Toda e qualquer reestruturação deve ser debatida 

previamente com a Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE).

defesa do banco público
 – Campanha permanente das entidades representati-

vas dos empregados pela manutenção da Caixa 100% públi-
ca como instrumento de fomento à economia, implementa-
ção de políticas públicas, e agente de regulação e modera-
ção do Sistema Financeiro Nacional.
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9º Baile de Casais

Dia 27 de Agosto de 2016
Local: Salão de Festas da Igreja 
           N. Sra. da Saúde
Horário: 22h 
Animação: Aeroporto Banda Show
Valor casal : R$ 80 sócios 
                    R$ 195 não sócios (casal)

Mais informações: (54) 3223.2166
Venda de ingressos: na sede do sindicato, 
Rua Borges de Medeiros, 676, Caxias do Sul

9º Baile de Casais

Livro conta a história de 80 anos 
da luta do sindicato dos bancários 

O Sindicato dos Ban-
cários de Caxias do Dul 
realizou em julho o lança-
mento do livro “Sindicato 
dos Bancários: Uma Histó-
ria de Lutas”. O evento reu-
niu pouco mais de 150 pes-
soas, no auditório da sede 
social do Sindicato dos 
Bancários de Caxias do Sul 
e Região. Entre os presen-
tes estavam o ex-governa-
dor Olívio Dutra, que tam-

bém é bancário (aposenta-
do) e o deputado federal 
(PT-RS) Pepe Vargas, além 
de representantes da Fede-
ração dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro – Fetrafi-
-RS, Denise Correa, e da 
Contraf-CUT, Mauro Sa-
les, além de ex-dirigentes 
da entidade, representantes 
de sindicados de trabalha-
dores na cidade, e bancá-
rios aposentados e na ativa.

O livro foi escrito pelo 

bancário e doutor em His-
tória Marelo Caon, que 
também faz parte da dire-
toria da entidade. O livro 
é uma retrospectiva das 
importantes lutas trava-
das pelo sindicato ao longo 
das últimas oito décadas de 
existência

Após a noite de lança-
mento o livro “Sindicato 
dos Bancários: Uma Histó-
ria de Lutas” será entregue 
aos associados da entidade. 

Projeto prepara 
bancário para enfrentar 
a vida de aposentado

O Sindicato dos Bancários de Caxias do sul e Região 
está promovendo o projeto Novos Rumos na Aposentado-
ria, voltado para os sócios do sindicato que se encontram 
em período pré-aposentadoria. O início está previsto para 
o dia 13 de setembro.

A iniciativa visa proporcionar um espaço para bancá-
rios e bancárias debaterem e refletirem sobre os desafios 
da aposentadoria, com o objetivo de prepará-los para essa 
nova etapa da vida. Nos encontros estarão pauta os signi-
ficados do trabalho, os desafios na idade madura e a bus-
ca de novos projetos.

Serão realizados quatro encontros gratuitos.
O primeiro encontro será realizado no dia 13 de se-

tembro. Os demais encontros serão definidos conjunta-
mente com o grupo.

Cada encontro terá a duração de 1h30min e serão re-
alizados na sede do Sindicato dos Bancários de Caxias do 
Sul e Região, localizado na Rua Borges de Medeiros, 676, 
Centro.

Mais informações e inscrições pelo telefone (54) 
3223.2166.

MARLEI FERREIRA - SEEB/CAXIAS

Marcelo Caon e Olívio Dutra autografaram os livros

Dirigentes sindicais e lideranças se manifestaram no evento Equipe que trabalhou no desenvolvimento do livro explicou o processo

Bancários, fundadores do sindicato, imprensa e entidades prestigiaram o lançamento


