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Siga os passos da caminhada

Participe e ajude a democratizar as decisões para formular as pautas e os eixos de debates nas mesas de negociações

Francisco Alves/Fetrafi-RS

VIOLÊNCIA

Escudos

Todo ano quando o inver-
no se aproxima, os bancários 
se movimentam. É tempo de 
preparar a luta que vai levar 
à conquista de avanços na ne-
gociação com os banqueiros. 
Nossa campanha salarial já 
está em movimento. Não há 
outra maneira de fortalecer a 
luta que não participando.

Receber um dirigente sin-
dical na sua agência. Prestar 
atenção no que ele tem a dizer, 
ler todo o jornal do Sindicato, 
acompanhar os debates nas 
redes sociais, ir às assembleias 
é fundamental para que possa-
mos conquistar avanços como 
vem acontecendo nos últimos 
10 anos. Sim, são 10 anos de 
greves nacionais e dez anos de 

Siga os passos da nossa 
caminhada. Acompanhe as me-
sas de negociações, pois, se os 
banqueiros não atenderem as 
nossas reivindicações, vamos 
para as assembleias e para a 
greve. É juntos que decidimos 
cada passo da caminhada. Será 
juntos que vamos decidir en-
frentar os banqueiros. Vamos 
construir juntos. Mobilizar é 
preciso.

Acesse pelo seu celular 
questionário da Consulta 
de Prioridades e ajude a 
construir a Campanha Sa-
larial 2014

Participar é tudo

Que os criminosos estão 
bem treinados. Que investem 
em organização e sabe muito 
sobre o alvo dos seus ataques, 
o SindBancários tem repetido 
sempre. O que os bancos não 
entendem é que é preciso mais 
do que nunca investir em equi-
pamentos de proteção à vida 
dos bancários. Isso porque 
as ações estão cada vez mais 
ousadas. 

Na madrugada do sábado, 
14/6, criminosos que atacaram 
caixas eletrônicos em uma 
fábrica na cidade de Lindolfo 
Collor, mantiveram funcioná-
rios como reféns até consegui-
rem arrombar os equipamentos 
e fugir com dinheiro. Enquanto 
abriam os caixas, os ladrões 
obrigaram trabalhadores do 
curtume a darem as mãos e 
fazer um escudo-humano para 
evitar que as forças de seguran-
ça pudessem intervir. 

Os criminosos teriam conse-
guido pegar valores e fugiram 
cerca de 10 minutos depois de 
iniciada a ação.

1. Consulta aos bancários

Reuniões por locais de 
trabalho, assembleias, con-
sultas e outros mecanismos 
levantam junto aos bancários 
seus anseios em relação às 
negociações, que acontecerão 
com a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban).

2. Conferência Regional

Em alguns estados, o se-
gundo passo na construção da 
campanha é debater as reivin-
dicações em âmbito regional.

3. Conferência estadual

É o momento de discutir 
e definir as reivindicações da 
categoria. A atividade é aberta 
a todos os bancários e bancá-
rias. Após esse encontro, as 
propostas são encaminhadas 
para a Conferência Nacional.

4. Conferência Nacional

É um dos principais even-
tos da Campanha Salarial. 
Organiza todas as propostas 
da categoria e define a minuta 
da pauta de reivindicações. A 
Conferência Nacional também 
indica as estratégias de luta e 
constitui o Comando Nacional 
dos Bancários.

5. Assembleias e 
reivindicações

As reivindicações aprova-
das na Conferência Nacional 
retornam para avaliação das 
bases que decidem sobre sua 
aceitação ou não e autorizam 
os Sindicatos a negociar com 
os bancos e a tomas as medi-
das cabíveis caso haja impasse 
na negociação.

6. Entrega das 
reivindicações

Entre o final de julho e 
agosto, o Comando Nacional 
dos Bancários entrega a minu-
ta de reivindicações à Fenaban 
para dar início às negociações.

7. Mesa de negociação

O Comando Nacional e a 
Fenaban definem o Calendário 
de negociações e os temas a 
serem debatidos.

8. Greve

Este é o último recurso 
utilizado pela categoria na 
Campanha Salarial caso não 
haja avanço nas negociações 
com a Fenaban. A greve é um 
instrumento legal e de luta 
da categoria. É o meio mais 
eficiente para dobrar os ban-
queiros  a atender as justas 
reivindicações dos bancários.

FUTEBOL 2014
Semifinais 

adiadas
As chuvas que caíram nos 

dois últimos fins de semana 

do Campeonato Bancário de Fu-
tebol de Campo. Os jogos, até o 
fechamento desta edição, ainda 

O Centro Gaúcho de Des-
portos Bancários, organizador 
do campeonato, está consultan-
do as equipes para adequaras 

rede social do Sindicato:

Jogo 1: 
Bradesco x Itaú

Jogo 2: 
Banrisul x Santander

Final

Vencedor do jogo 1 x 
Vencedor do jogo 2
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Bancários do BB debateram saúde, assédio moral, CASSI e PREVI

Augusto Coelho

Mobilização para avançar
CAIXA E BB

Os colegas da Caixa e do 
BB mostraram onde e como 
começam as conquistas e avan-
ços da luta dos bancários: com 
mobilização para a Campanha 
Salarial 2014. Em São Paulo, 
de 6 a 8 de junho, trabalhadores 
desses dois bancos públicos 

se reuniram, durante todo o 

históricos. 
Como síntese do 30º Con-

gresso Nacional dos Empre-
gados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef) e do 25º 
Congresso Nacional dos Fun-

cionários do Banco do Brasil, 
os bancários aprovaram as 

-
cos para negociar avanços. 

participação das mulheres, 

moral, questões e avanços nas 
verbas salariais, os dois encon-
tros aprovaram moção de apoio 
à reeleição da presidenta Dilma 

Caixa. 

Confira pelo seu 
celular as listas com 
nomes dos delegados 
por agência

A agência Santander da Ave-
nida do Forte, em Porto Alegre, 
funcionou com um número in-

a segunda semana de junho. 
Apenas quatro colegas estavam 
trabalhando na primeira semana 
de junho. O motivo? Três ban-
cários estão afastados. O Sind-
Bancários denuncia a situação 
irregular da agência e vai atuar 
para impedir que os trabalhado-
res tenham que cumprir metas 

SANTANDER

DELEGADOS SINDICAIS
O SindBancários realizou 

Encontro dos Delegados Sin-
dicais na sexta-feira, 13/6, para 
empossar os novos delegados 
sindicais da base de Porto Alegre 
eleitos no Banco do Brasil, Cai-
xa, Banrisul e Badesul em 2014. 

processo de formação para que 
possam desempenhar da melhor 
forma a sua função neste um 
ano de mandato. Os delegados 
sindicais são os representantes 
dos bancários em seu local de 
trabalho. São 105 representantes. 
Destes, 33 são da Caixa, 54 são 
do Banrisul, 18 são do Banco do 
Brasil e quatro do Badesul.

Leia em seu 
celular resumo das 
contas do exercício 
2013 do Sind-
Bancários

BANRISUL

Encontro Nacional será dia 19/7
O espaço adequado para os 

Banrisulensese decidirem juntos 

Nacional dos Banrisulenses 
será em 19 de julho em Porto 

definir a pauta específica de 
reivindicações, os Banrisulenses 
irão pensar a participação na 
Campanha Nacional.

que serão levados à mesa de 
negociação com a direção do 
Banrisul e integrar a mesa do 
Comando Nacional dos Ban-

cários, o SindBancários e a 

pública para estimular a parti-
cipação dos Banrisulenses na 
construção da luta. 

A abertura da consulta com 
questionário físico em online 
será anunciada em breve, as-
sim como o local do Encontro 
Nacional.

O quê: 
22º Encontro 

Nacional 
dos Banrisulenses

Quando: 
Sábado, 19/7

CONTAS 2013
Responsabilidade, 

equilíbrio e superávit
Por unanimidade, assem-

bleia geral ordinária aprovou 
o balanço do exercício 2013 do 
SindBancários, na quarta-feira, 
11/6, no Auditório da Casa dos 
Bancários. 

Os relatórios mostram que, 

responsabilidade da gestão, as 
contas do Sindicato apresen-
taram superávit. Houve tanto 

-
ro de 2013 quanto patrimonial, 
o que demonstra a solidez do 
SindBancários.

Os diretores esclareceram 
que a tradição do SindBan-
cários, de investir na luta, se 

manteve, sem comprometer a 

Exemplo disso foi a greve 
de 42 dias, mobilizada pelo 
SindBancários e pela categoria, 
em 2013. Foi gasto cerca de R$ 
1,8 milhão e, mesmo assim, 
houve superávit.

HSBC
A Contraf-CUT, federações 

e sindicatos se reuniram com 
o HSBC no dia 16/4 para ne-
gociar a situação de colegas 
que ainda não são considerados 
bancários. O banco inglês vai 
apresentar uma proposta para a 
bancarização dos trabalhadores 
da Losango Promotora. O diretor 

do SindBancários, Lúcio Paz, re-
presentou os bancários gaúchos 
na reunião.

O evento reuniu 360 dele-
gados, dos quais 230 homens e 
130 mulheres. Houve respeito 
à cota de gênero de 30%, po-
dendo chegar a 50% em 2015 
com a obrigatoriedade de 40%.

contratações.

> Isonomia de direitos entre 
empregados novos e antigos.

melhorias no Saúde Caixa e 
fortalecimento da luta pelo 
respeito à jornada de trabalho.

 > Mais democracia na ges-
tão da Funcef, com o aperfei-

çoamento do processo eleitoral 
da entidade.

 > Mais seguranças nas 
agências e postos com a reto-
mada do modelo de agência 
segura.

 > A organização do mo-
vimento deve manter o atual 
modelo de eleição de delegados 
em fóruns preparatórios e meta 
de participação de 50% de mu-
lheres no próximo congresso.

> Na lista ainda das reivin-

-
posição do poder de compra dos 
salários. 

O 25º Congresso Nacional 
dos Funcionários do Banco do 
reuniu 306 delegados de todo o 
país, dos quais 216 homens e 90 
mulheres. 

> Remuneração e condições 

pelo PCR, por mais contratações 
e por melhores condições de tra-

 > Saúde e previdência: Por 
uma Cassi que atue na prevenção 
e na qualidade de vida. Fortale-

do voto de minerva no Conselho 
Deliberativo da Previ, volta da 
consulta ao corpo social, pela 
eleição do diretor de Participa-
ções e pela redução da Parcela 
Previ. 

> Organização do movimen-
to: Mesa única na Fenaban e me-

> BB e sistema financeiro 
nacional: Fortalecer o BB como 
banco público. Internacionaliza-
ção do banco e regulamentação 
do artigo 192 da Constituição 
Federal que trata do Sistema 
Financeiro Nacional.

> Liberdade sindical aos 
bancários nos EUA: aprovada 
moção de apoio para que o BB 
assine acordo de neutralidade 
que permita a seus funcionários 
nos EUA iniciar processo de 
organização sindical e de sindi-
calização.

Caixa Banco do Brasil

ITAÚ
Apenas em 2013, o Itaú ob-

teve lucro líquido de R$ 15,8 
bilhões. No primeiro trimestre de 
2014, o lucro já chegou a R$ 4,5 
bilhões, com um crescimento de 
29% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Portanto, não 
há motivos para o Itaú cortar 733 
postos de trabalho no primeiro tri-
mestre de 2014, totalizando 2.759 
nos últimos 12 meses. Contra essa 
política, bancários do Itaú realiza-
ram Dia Nacional de Luta contra 

de trabalho, adoecimento entre 
outros problemas. Ocorreram 
paralisações e protestos por todo 
o país em 11/06.

30º Conecef aprovou propostas e estratégias para a Campanha Salarial 2014
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Civil-militar. E 
midiático. Quando 
o professor, jor-
nalista , escritor e 
analista do jornal 
Correio do Povo, 
Juremir Machado 
da Silva, chegou 
à sala de reuniões 
para conversar com 
os alunos da Ofi-
cina Literária do 
SindBancários, na 
quinta-feira, 5/6, 
eles estava pronto 
para dar uma lição 
importante sobre o 
Golpe de 1º de abril 
de 1964. Pois Juremir cumpriu 
a segunda etapa de entrevistas 

pesquisas dos alunos do pro-
fessor Alcy Cheuiche que estão 
escrevendo sobre os 50 anos do 
Golpe Militar. A lição: o Golpe 
iniciou-se com a morte de Getú-
lio Vargas, em agosto de 1954, 
foi adiado com a Legalidade 
Brizolista de 1961 e começou 
a ser organizado então até 1º de 
abril de 1964.

Portanto, foram 10 anos de 
golpes, tentativas e prepara-

OFICINA LITERÁRIA

Lições de escrita e golpe 
Clóvis Victória

ção. Juremir é didático, assim 
como seu recentemente lançado 
“1964: Golpe-Midiático-Civil-
-Militar”. Foi justamente este 
senso de estrutura de aconteci-
mentos e o papel dos homens 

Golpe ser o que foi. Uma grande 
vítima? Sim, o presidente João 
Goulart. “A imprensa, que hoje 
nós chamamos de mídia, prepa-
rou a classe média para o golpe. 
Mancharam a história de vida de 
um homem que sabia ouvir, era 
sedutor e queria nada mais do 
que promover reformas, como 

a agrária, do ensino superior e 
fazer com que os analfabetos 
pudessem votar”, disse.

Jornalistas da estirpe de Al-
berto Dines, intelectuais do cali-
bre de Antonio Callado usaram 

o golpe a partir de uma inexis-
tente incompetência do presi-
dente Jango. “Em editoriais e 
livros, jornalistas chegaram a 
usar um defeito físico que Jango 
tinha no joelho para chamá-lo 
de incompetente. E ele queria 
não mais do que criar um mer-
cado interno de consumo no 

Brasil. O que assis-
timos neste período 
pré-eleitoral deste 
ano é o papel que a 
mídia desempenha 
sempre”, diz.

Feito o serviço 
sujo pela impren-
sa, Juremir lembra 
que os jornalistas 
e jornais apoiaram 
o Golpe, mas fo-
ram contra a Di-
tadura. Ainda não 

O professor Alcy 
Cheuiche salienta 

a oportunidade de aprendizado 
ao ofício de escritor a conversa 
de pouco mais de duas horas. 
“Tivemos uma aula de cenário 
do Golpe. Já trabalhamos o 
pré-golpe e agora o golpe. Fal-
ta ainda a Ditadura. Para nós 
que trabalhamos com romance 
histórico, o Juremir mostra os 
limites de onde podemos ir com 
os nossos personagens. A linha 

-
nue”, ensina Alcy. Lições apren-
didas. De literatura e golpe.

O professor Juremir Machado foi entrevistado por alunos que escrevem sobre os 50 anos do Golpe

MBA

Assista ao 
trailer do filme 
Ele Padre de 
Gardel no seu 
celular.

CINEBANCÁRIOS

O grande segredo 
de Gardel

Convênios 
para

100 cursos
O primeiro período de ins-

crições para os cursos lato senso 
da Unisinos já está aberto. São 
mais de 100 ofertas de cursos de 
MBA, MBE, Pós-MBA e Espe-
cialização presenciais em São 
Leopoldo, Porto Alegre, Serra, 
Rio Grande, Florianópolis e 
cursos a distância. Alunos que 
se inscreverem ainda no primei-
ro período ganham desconto na 
matrícula.

Conheça os cursos lato senso 
da Unisinos para se conectar 

ingressando pelo seu celular. 
Para quem estiver interessado e 
quiser mais informações, entre 
em contato com o SindBancá-
rios através do e-mail pericles@
sindbancarios.org.br ou pelo 
telefone 3433-1202. Saiba mais 
sobre o convênio que o Sind-
Bancários tem com a Unisinos 
e como conseguir seu desconto.

Acesse pelo 
seu celular 
a lista de 
cursos.

Ditadura e Super-8
O CineBancários e a Casa 

de Cinema realizam a sessão 
especial de lançamento do do-
cumentário uruguaio El padre de 
Gardel, em 24 de junho, dia do 
aniversário de 79 anos da morte 
de Gardel. Estarão presentes para 
um bate-papo com o público 
após a sessão, Ricardo Casas, 

-
sil, montador do documentário e 
Arthur de Faria, músico convi-
dado. Também será inaugurada 
uma exposição de fotografias 
históricas e material obtido na 
investigação para a realização 

as senhas para o evento serão 
distribuídas às 19h.

Documentário que tem ob-
tido uma excelente acolhida do 
público e imprensa uruguaios, 
inicia sua carreira de exibição 
comercial no Brasil em Porto 
Alegre a partir de 26 de junho no 

Carlos Escayola, que entre 1860 
e 1890 dominou a vida política 
e cultural de Tacuarembó, no 
interior do Uruguai. Foi fazen-

deiro e chefe político, construiu 
um teatro, conquistou muitas 
mulheres e deixou um grande 
segredo – um escândalo familiar 
que até hoje a cidade se recusa a 
comentar. 

A Escola Profissional da 
Fundatec – EPF está com as ins-
crições abertas para o segundo 
semestre de 2014. A instituição 
conta com três cursos técnicos: 
em Qualidade - único do Estado 
credenciado no PGQP (presen-
cial e EaD), Técnico em Admi-
nistração (presencial e EaD) e 
Técnico em Informática com 
ênfase em desenvolvimento de 
software (presencial). As aulas 
terão início em agosto.

Bancários sindicalizados no 
SindBancários têm desconto de 
15% nos cursos. O benefício é 
concedido no primeiro módulo 
dos cursos de Administração, 
Informática e Qualidade. A 
EPF localiza-se na Rua Prof. 
Cristiano Fischer, 2012, em 
Porto Alegre. Mais informações 
e inscrições pelo site www.epf.
fundatec.org.br ou pelo telefone 
(51) 33201059. Bancários inte-
ressados podem entrar em con-
tato com o SindBancários pelo 
e-mail pericles@sindbancarios.
org.br ou telefone 3433-1202. 
Informações com Péricles.

Fundatec 
abre novas 
inscrições

FORMAÇÃO

Há mais do que razões pesso-
ais e históricas para ver “Avanti 
Popolo”, longa-metragem de 
estreia do cineasta Michael 
Wahrmann, em cartaz no Cine-
Bancários até 21 de junho. Além 
de tratar-se de um, digamos, 
metafilme, filme que conta a 
história de imagens resgata-
das para contar uma história, 
“Avanti Popolo” fala de saudade 
e daquilo que precisamos falar 
sobre a Ditadura Militar. 

Se não for por esses mo-
tivos técnicos ou de histórias 
de produção, o filme merece 
atenção. Trata-se do resgate da 
história de um pai por um dos 

gravações em Super-8mm e 
enxerga a ausência, no presente, 

Ditadura Militar. O pai ainda o 
espera, 30 anos depois.

“Avanti Popolo” recebeu 
quatro prêmios no 46º Festival 
de Brasília do Cinema Brasi-
leiro, sendo escolhido como 
melhor diretor (Michael Wahr-
mann), melhor ator coadjuvante 
para Carlos Reichenbach (1945-

da crítica (Prêmio Abraccine) 
e o Prêmio Saruê (concedido 
pela editoria de cultura do jor-
nal Correio Brasiliense para o 
melhor momento do festival), 
também para cineasta Carlos 
Reichenbach.

Nos dias 15, 18 e 22 de 
junho não haverá sessões no 
CineBancários em função dos 
jogos da Copa do Mundo em 
Porto Alegre.

Sessões de Avanti Popolo
18 de junho (quarta-feira): 

Não haverá sessão
19 de junho (quinta-feira): 

15h, 17h e 19h.
20 de junho (sexta-feira): 

15h, 17h, 19h.
21 de junho (sábado): 15h, 

17h, 19h.
22 de junho (domingo): Não 

haverá sessão
Ingressos
Inteiras: R$ 6,00 (público 

geral)
Meias: R$ 3,00 (para idosos, 

estudantes, bancários e jornalis-
tas sindicalizados, e clientes do 
Banrisul


