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Assista em seu celular a vídeo com 
atores que estão com a gente na 
luta contra a terceirização

Assista ao documentário-denúncia 
“Terceirizado, um trabalhador brasileiro” 

sobre precarização do trabalho
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‘Dia D’ Do PL 4330

4º Congresso

Estamos em perigo

Bier

Desenvolver a capacidade 
de expressão a partir das vir-
tudes pessoais. Ficar atento 
aos possíveis vícios de lin-
guagem, à postura, ao modo 
de falar e de se relacionar 
com colegas e clientes. Esses 
são alguns dos objetivos da 
Oficina de Vivência Teatral 
dos atores Adriana Azevedo 
e João França. Os encontros 
acontecerão uma vez por 
semana, nas terças-feiras, no 
turno da noite, com duração 
de, no mínimo, duas horas, 
das 19h às 21h, no Auditório 
da Casa dos Bancários. A di-
nâmica das aulas conta com 
exercícios de corpo, voz, foco 
e concentração, dramatizações 
e montagem. A duração do 
curso é de, no mínimo, três 
meses. O valor da mensalidade 
é R$30,00 para sindicalizados 
e R$40,00 para não sindicali-
zados e público em geral. Para 
saber mais informações, envie 
um e-mail para seger@sind-
bancarios.org.br ou ligue para 
3433.1202 e fale com Péricles.

TeaTro

Oficina ajuda 
comunicar-se

O acompanhamento que 
o SindBancários realiza ao 
levantar dados de ataques 
a bancos publicados em 
sítios noticiosos da internet 
demonstra que os primeiros 
16 dias de março registraram 
um ataque a banco por dia 
no Rio Grande do Sul. Se 
formos comparar os três pri-
meiros meses do ano, consi-
derando a metade do mês de 
março, o primeiro trimestre, 
ainda que incompleto, já 
pode ser considerado como 
o mais violento dos últimos 
sete anos. De 2009 a 2014, 
a média de ataques a bancos 
em março, com exceção de 
2015, é de oito casos, consi-
derando o dia 16 do terceiro 
mês do ano como data de 
corte para a análise.

(in)segurança

Março
50%  mais
violentoA terça-feira, 7 de abril, 

tornou-se o Dia D da luta pela 
garantia de direitos funda-
mentais dos trabalhadores. 
Será neste dia, em Brasília, 
que a Câmara dos Deputados 
irá votar o PL 4330. 

Os bancários sabem de tan-
to o Sindicato repetir que este 
projeto de lei representa um 
dos maiores golpes dos em-
presários contra direitos que a 
classe trabalhadora conquistou 
ao custo de muita luta. E agora 
precisamos nos mobilizar mais 
uma vez.

Por que chamamos este de 
dia D e por que estamos em 
perigo? Porque a configuração 
do Congresso Nacional é uma 
das mais conservadoras da his-
tória política mais recente do 
país, logo depois da Ditadura 
Militar. Para se ter uma ideia, 
os banqueiros financiaram mais 
de dois terços dos deputados 
eleitos no ano passado para a 
Câmara dos Deputados. E agora 
cobram a conta: e o preço é a 
retirada de nossos direitos.

Os bancários já sabem como 
funciona a terceirização, pois já 
acontece com os corresponden-

tes bancários. O que os banquei-
ros querem é que cada um de 
nós sejamos PJ (pessoa jurídica) 
sem direito a férias, PLR, com 
hora para começar a trabalhar 
e sem hora para ir para casa. A 
proposta deste PL é acabar com 
a Carteira de Trabalho, rasgar 
a CLT e reduzir custos. O pro-
blema é que terceirizar, além de 
atacar direitos, faz o país andar 
para trás. O desemprego cresce 
e a economia fica estagnada.

O SindBancários enviará 
uma caravana a Brasília para 
pressionar os congressistas a en-
cerrar essa conversa. Não será 

O 4º Congresso da 
Contraf-CUT terminou 
domingo, 22/3, em São 
Paulo, com a apresentação 
da diretoria que comandará 
a Confederação no perío-
do 2015-18, presidida por 
Roberto Von Der Osten, 
com a convocação de um 
seminário nacional para 
definir a estratégia de luta 
dos bancários nos próximos 
anos e com um chamado 
para a intensificação da mo-
bilização para enfrentar a 
difícil conjuntura econômi-
co e política. Participaram 
do Congresso, que começou 
na sexta-feira, 20/3, e foi 
realizado no Hotel Mercure, 
353 delegados de todo o 
país, dos quais 237 homens 
e 116 mulheres.

Diretoria executiva - Presi-
dente: Roberto Antonio Von Der 
Osten; Vice-presidenta: Juvandia 
Moreira Leite; Secretaria-geral: 
Carlos de Souza; Secretaria Fi-
nanças: Sérgio Hiroshi Takemoto; 
Secretaria Imprensa: Gerson Car-
los Pereira; Secretaria Relações 
Internacionais: Mario Luis Raia; 
Secretaria Saúde: Walcyr Previta-
le; Secretaria Formação: Ernesto 
Izumi; Secretaria Organização 
do Ramo Financeiro: Carlindo 
Dias de Oliveira; Secretaria As-
suntos Jurídicos: Mauri Sergio 
Marins de Souza; Secretaria As-
suntos Socioeconômicos: Rosali-
na Amorim; Secretaria Políticas 
Sindicais: Gustavo Machado 
Tabatinga Junior; Secretaria da 
Mulher: Elaine Cutis; Secretaria 
de Relações do Trabalho: Mauro 
Salles Machado; Secretaria de 
Políticas Sociais: Fabiano Paulo 

Nova diretoria da Contraf-CUT

fácil e, por isso, teremos que 
nos mobilizar em nossos locais 
de trabalho e ficar atentos ao 
chamado do Sindicato. Estamos 
sobre um grande risco. Preci-
samos, juntos, dizer um grande 
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!

Os eleitos para diretoria da Contraf-CUT
da Silva Junior; Secretaria da 
Juventude: Fabiana Uehara Pros-
cht; Secretaria de Combate ao 
Racismo: Almir Costa de Aguiar

Diretores Executivos: Bar-
bara Peixoto de Oliveira; Adilson 
Claudio Martins Barros; Andrea 
Vasconcelos; Carlos Alberto 
Cordeiro da Silva; Deise Recoaro; 
Enilson Cardoso da Silva; Lúcio 
Mauro Paz; Miguel Pereira.

Suplentes da Diretoria Exe-
cutiva: Maria da Conceição 
Bezerra; Sérgio Siqueira; Maria 
Rita Serrano; Marcelo Azevedo; 
Alan Patrício Mendes Silva; Ma-
noel Elídio Rosa; Rafael Marinho 
Duarte; Ademir Wiederkehr; 
Sonia Rocha.

 Conselho Fiscal: Clarice 
Torquato Neto; Gilmar Carneiro 
dos Santos; Paulo Roberto Stekel.

Suplentes do Conselho Fis-
cal: Gilmar Aguirre; José Ricar-

do Jacques; Maria Arivoneide 
Cerqueira. 

Conselho Diretivo: André 
Luis Rodrigues; Sebastião Euge-
nio de Castro Filho; Célio Dias 
Cunha; Cícero Ferreira Mateus; 
Antonio Carlos Pirotti; Eliomar 
Carvalho Silva; José Carlos Gar-
cia; Nelson Luis da Silva Nasci-
mento; Paulo Ranieri Medeiros 
da Silva; Carolina Costa; Valdevir 
Fernandes Filho; Marcos Vandai 
Tavares Rolim; Graziela Rezende 
Ferreira; Luis Claudio Marcolino; 
Livia Gomes Terra; Fernanda 
Lopes de Oliveira; Carolina 
Benedetti Pedroso; Milton dos 
Santos Rezende; Raquel Araujo 
Lima; Paulo Robson dos Santos 
Manhães; José Pinheiro; Carlos 
Eduardo de Oliveira; Italina 
Facchini; José de Castro Souza; 
Keli Cristina Vieira; Wanderley 
Antonio Crivellari.

Leia pelo seu celular reportagem 
completa sobre os efeitos danosos do 
PL 4330 na vida dos trabalhadores
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curtas
uBanco do Brasil

Dirigentes sindicais co-
braram do BB as contratações 
anunciadas, pendências mas 
reestruturações das GECEX, 
intervalo de 15 minutos para 
mulheres, plano para agên-
cias com horários estendidos 
em reunião cm a diretoria do 
BB, em Brasília, em 24/3. Os 
dirigentes sindicais solicitam 
a abertura imediata de nego-
ciações sobre a Cassi. Os pro-
blemas financeiros da Caixa de 
Assistência já têm sido assunto 
nos jornais.

uBradesco
O Bradesco comunicou a 

Contraf-CUT em 25/3 que vai 
reajustar o auxílio reembolso 
de combustível em 10,8%, 
passando de R$ 0,65 para R$ 
0,72 por quilômetro rodado. 
A correção era uma antiga 
reivindicação dos funcionários 
que utilizam o próprio veículo 
para visitas a clientes e servi-
ços externos. O novo valor já 
está valendo em todo o país.

uHSBC
No rastro do escândalo 

do caso Swissleaks, o HSBC 
Brasil anunciou, em 24/3,  pre-
juízo líquido de R$ 549,1 mi-
lhões em 2014. Foi uma forte 
queda em relação ao resultado 
de 2013, quando teve lucro 
líquido de R$ 411,4 milhões. 
O lucro mundial do HSBC, 
divulgado em 23/2, foi de US$ 
13,69 bilhões em 2014, 16% 
inferior a 2014.

uSantander
A Terceira Turma do Supe-

rior Tribunal de Justiça (STJ) 
fixou em R$ 10 mil a condena-
ção por danos morais imposta 
ao Santander por recusar pagar 
auxílio-funeral previsto em 
contrato de seguro de vida  
para a mãe de uma bancária. 
Os ministros decidiram majo-
rar os honorários advocatícios 
fixados pelo Tribunal de Justi-
ça de São Paulo (TJSP). 

uBadesul
O SindBancários  protoco-

lou recurso à sentença de juiz 
da 7ª Vara de Porto Alegre que 
extinguiu, sem julgamento de 
mérito, o processo movido 
pelo Sindicato contra o Bade-
sul e que tratava de discutir as 
horas extras os empregados 
em cargos técnicos. O juiz 
entendeu que a prova deveria 
ser feita individualmente. 
O processo tem o número 
0001200-34.2013.5.04.0007.

uDelegados sindicais
As inscrições para eleições 

foram até o dia 27 de março.  
A data da coleta de votos será 
entre 6 e 10 de abril, no Banri-
sul, Caixa, BB e Badesul.

ElEição na FBSS

No final da tarde da terça-
-feira, 24/3, por sorteio, foram 
definidos os números das cha-
pas que disputam as eleições 
para Fundação Banrisul de 
Seguridade Social (FBSS). 
Cinco chapas estão concor-
rendo. 

Os novos 
conselheiros 
e dirigentes 
serão eleitos 
no pleito de 
11 a 25 de 
maio. Parti-
cipantes ati-

vos e assistidos poderão votar 
pela internet ou por telefone. A 
Chapa 1, Fundação Para Todos, 
é coposta por integrantes que 
têm representação no movimen-
to sindical. 

Ela é constituída pelos 
diretores da Fetrafi-RS, Car-
los Augusto Rocha e Denise 
Corrêa, que concorrem ao 

A chapa do movimento

As inscrições para delegado 
sindical do Banco Regional 
de Desenvolvimento do Ex-
tremo Sul (BRDE) poderão 
ser feitas até 31 de março na 
sede do SindBancários ou por 
email (seger@sindbancarios.
org.br). Conforme Acordo Co-
letivo específico assinado com 
a diretoria do BRDE, durante 

Em reunião com integran-
tes de movimentos sociais na 
terça-feira, 24/3, em Brasília, 
o ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Miguel Rossetto, teria anun-
ciado que o governo não pre-
tende abrir o capital da Caixa 
Econômica Federal. 

A notícia é uma resposta à 
pressão que o SindBancários, 
a Fetrafi-RS e representações 
isndicais de bancáros de todo o 
país têm feito pela manutenção 
da Caixa 100% pública. Em 
Porto Alegre e Região, o Sin-
dBancários deixou clara sua 
posição contrária à abertura 
do capital da Caixa no final 
de dezembro, quando infor-
mes anunciavam uma suposta 
intenção do governo federal de 

Ofício enviado no dia 9 de 
março para a Gestão de Pesso-
as do Banrisul pela direção do 
SindBancários solicitava escla-
recimentos sobre o pagamento 
da PLR. Desde o início do mês, 
colegas banrisulenses entravam 
em contato com a diretoria do 
Sindicato e com os delegados 
sindicais relatando dúvidas so-
bre o pagamento do benefício. 
Depois de o Sindicato entrar em 
contato, o banco refez cálculos e 
constatou inconsistências em al-
guns pagamentos do benefício.

A direção informou ao Sin-
dicato que está fazendo um 
estudo detalhado. O Sindicato 
irá continuar acompanhando 
os desdobramentos das com-
pensações e informará aos 
interessados assim que tiver 
dados concretos sobre datas de 

As chapas:
– Chapa 1: Fundação Para 
Todos, do movimento sindical.
– Chapa 2: Mais Fundação.
– Chapa 3: Transparência e 
Profissionalismo.
– Chapa 4: Aguardava denomi-
nação na sexta, 27/3.
– Chapa 5: AFABAN Demo-
cratização, controle e resultado.

Conselho Deliberativo, titular 
e suplente, respectivamente. 
Fabio Soares Alves é o candi-
dato para a Diretoria de Previ-
dência e Gilnei Silva Nunes na 
Diretoria Administrativa.  Para 
os cargos no Conselho Fiscal, 
Daniela Amoretti Finkler é 
a titular, com Nilton Paulo 
Leite Dias de suplente. Os 

candidatos para os Conselhos 
Consultivos CV são os titula-
res Paulo Roberto Chimello e 
Carlos José Marcos, com Sil-
vana Carla Thomaz e Ocléria 
Chiaradia de suplente, e BD, 
com Luis Carlos Favaretto e 
Selvino Welter, de titulares, 
e Ângela Maria Schneider e 
Genésio Jacobs, de suplentes.

Votação: 
11 a 25 
de maio 

por 
telefone 

ou 
internet

Integrantes 
da Chapa 1 
defendem uma 
“Fundação para 
Todos” nas 
eleições de maio 
da FBSS

Caixa 100% púBliCa

Pressão faz governo recuar
vender ações do único banco 
100% público do Brasil.

Imediatamente, o Sindicato 
iniciou campanha nas redes 
sociais e nas ruas, contrária à 
venda de patrimônio da Caixa. 
Lançamos a campanha “Nossa 
Caixa, Nossa Vida – 100% pú-
blica” e levamos nossa posição 
às ruas no dia 28 de janeiro 
em Ato Nacional das Centrais 
Sindicais.

Em fevereiro e início de 
março, dirigentes do SindBan-
cários trabalharam a mobili-
zação dos colegas nos locais 
de trabalho. Ainda não há 
confirmação de que o projeto 
de abertura do capital foi aban-
donado. Por isso, precisamos 
ficar atentos e mobilizados. 
O SindBancários acompanha.

plR BanRiSul

Sindicato acompanha correções
pagamentos e casos equivoca-
dos. Solicitamos que os banri-
sulenses em dúvida procurem 
o Sindicato.
Calcule a sua PLR
uA PLR corresponde a 90% 
da soma das verbas salariais 
(Horas extras e ADI não entram 
no cálculo)
uSome a este valor da regra 
acima R$ 1.837,99, limitado a 
R$ 9.859,93.
uAcrescente R$ 1.288,75, refe-
rente aos 2,2% do lucro líquido, 
correspondente à PLR adicional 
Fenaban.
uAcrescente R$ 1.054,43 refe-
rente a 1,8% do lucro líquido, 
correspondente à PLR Banrisul.
uSome todos estes valores e 
subtraia o valor recebido em 
outubro como adiantamento e 
compare com seu contracheque.

BRDE

Inscrições abertas para delegado sindical
a Campanha Salarial 2014, os 
trabalhadores têm direito a duas 
representações em nossa base 
de Porto Alegre, sendo uma da 
Direção Geral e outra da Agên-
cia Porto Alegre.

O pleito acontecerá na terça-
-feira, 7 de abril, na sede do ban-
co, Rua Uruguai, 155, Centro 
de Porto Alegre. Nesta data e 

neste local, irá passar uma urna 
itinerante em todos os locais de 
trabalho para colher os votos. 
Para concorrer, o candidato 
deve ser sindicalizado. Parti-
cipe! Todos os bancários têm 
direito a voto. O mandato tem 
validade de um ano.

Você deve informar no ato 
da inscrição: nome, banco, 

unidade, endereço, telefone e 
e-mail. Poderá formalizar sua 
inscrição através do e-mail 
seger@sindbancarios.org.br 
ou pessoalmente na Casa dos 
Bancários (Gneral Câmara, 
424, Centro Histórico de Porto 
Alegre),  na secretaria geral, em 
dias úteis, das 9h ao meio-dia, e 
das 14h às 17h.
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Nova edição do “Como Investir 
em Títulos Públicos”“O Senhor do Labirinto” 

O longa-metragem “O Se-
nhor do Labirinto” estreou 
em Porto Alegre no dia 26 de 
março no CineBancários nas 
sessões das 17h e 19h, depois 
de passar pela Mostra Inter-
nacional de Cinema em São 
Paulo e vencer o prêmio de 
melhor filme na escolha do júri 
popular do Festival do Rio.

Baseado no livro “Arthur 
Bispo do Rosario – O senhor do 
labirinto”, de Luciana Hidalgo, 
o filme tem direção de Geraldo 

CineBanCários

Motta Filho e co-direção de Gi-
sella Mello. O diretor e a escri-
tora também são responsáveis 
pelo roteiro do longa de ficção.

“O Senhor do Labirinto” 
começa numa abafada noite de 
22 de dezembro de 1938, quan-
do, guiado por um imaginário 
exército de anjos, Arthur Bispo 
do Rosario sai pelas ruas do Rio 
de Janeiro com o propósito de 
anunciar ao mundo que é o “En-
viado”, e que está encarregado 
por Deus de “julgar os vivos e os 
mortos”. Diagnosticado como 

Convênios

O SindBancários oferece 
nova edição do curso “Como In-
vestir em Títulos Públicos” nos 
dias 31 de março e 01 de abril 
de 2015, com 8h de duração 
(4h cada noite, das 18 às 22h), 
na Casa dos Bancários (Rua 
General Câmara, 424, Centro, 
POA).O valor é de R$ 200,00 
para bancários e dependentes 
filiados ao SindBancários e 
R$ 230,00 para os demais. As 
turmas serão pequenas e o valor 
inclui lanche e apostila.

O SindBancários está pre-
parando mais uma edição dos 
cursos de CPA 10  e CPA 20. 
A previsão é de que as aulas 

Cursos de CPA 10 e CPA 20 estão 
previstos para metade de maio

“Branco Sai, Preto Fica”, de 
Adirley Queirós, estreiou dia 26 
de março no CineBancários, em 
Porto Alegre, na sessão das 15h. 
Grande vencedor do Festival 
de Brasília em 2014, “Branco 
sai, Preto Fica” recebeu o prê-
mio de Melhor Filme de longa 
metragem dado pelo júri oficial 
do Festival, além de outras dez 
premiações, entre elas, Melhor 

As s i s t a  ao 
trailer em seu 
celular.

”O Senhor do Labirinto” venceu o prêmio de melhor filme na escolha do júri popular do Festival do Rio

26, 27, 28, 29, 31 de março e 1º de abril
15h – Branco Sai Preto Fica, de Adirley 
Queirós
17h – O Senhor do Labirinto, de Geraldo 
Motta Filho e Gisella de Mello
19h – O Senhor do Labirinto, de Geraldo 
Motta Filho e Gisella de Mello

Estes dois filmes ficam em cartaz ate o dia 8 de abril. De 
09 a 22 de abril entra o Violette e depois o “O olhar ar-
gentino”. Dia 16 de abril, às 9h e 14h30, acontece o 7° 
Festival Escolar de Cinema, realizado pela Prefeitura, Ufrgs 
e promovido pelo CineBancários. Os ingressos podem ser 
adquiridos no local a R$6,00. Estudantes, idosos, bancários 
sindicalizados e jornalistas sindicalizados pagam R$3,00.

uGrade de horários

Cursos

O Campeonato Bancário de 
Futebol de Campo 2015 estreia 
no sábado, 18 de abril. Dois 
jogos abrem as disputas a partir 
das 13h15, no Centro Social 
Banrisul, no bairro Serraria 
(Estrada da Serraria, 3.100), em 
Porto Alegre. O primeiro con-
fronto será entre Itaú e Caixa. 
No jogo seguinte, Santander e 

FuteBol de Campo
Primeira rodada será em 18/4

Banrisul fazem suas estreias.  
No ano passado, o Banrisul 
conquistou o título. Depois de 
dois empates sem gols no tem-
po normal e na prorrogação, o 
time Banrisulenses venceu o 
Bradesco por 5 a 4 nos pênal-
tis.  O torneio tem a parceria do 
Centro Gaúcho de Desportos 
Bancários.

Confira a programação

Primeiro dia: Imersão em 
Títulos Públicos

Segundo dia: Compara-
tivos LCA, LCI, Poupança, 
CDB, Fundos, Imóveis, FGTS, 
Previdência Privada, Dúvidas, 
Operacionalidade, Estratégias.

Para fazer sua inscrição ou 
obter mais informações, escreva 
para pericles@sindbancarios.
org.br ou ligue para (51) 3433-
1202 e fale com o Péricles.

iniciem na metade do mês 
de maio. Logo, mais infor-
mações. Vá se agendando e 
aproveite para se qualificar.

13h15: Itaú x Caixa
15h15: Santander x Banrisul

Folga: Bradesco

SáBado, 18/4 | 1ª rodada

esquizofrênico-paranoico, Bispo 
é internado na Colônia Juliano 
Moreira. Em meio à clausura 
e à violência desta instituição 
psiquiátrica, ele produz, ao lon-
go de 50 anos, assombrado por 
misticismos e alucinações, um 
acervo de bordados, estandartes e 
assemblages com insuspeitos tra-
ços de arte pop contemporânea.

Ator, Melhor Direção de Arte e 
Melhor Montagem. Internacio-
nalmente, o filme foi exibido 
no Festival de Mar del Plata, de 
onde saiu com o prêmio de Me-
lhor Filme, Festival de Vienna, 
Hamburgo entre outros.

O longa narra uma violenta 
ação policial em um baile black. 
Discute racismo e exclusão na 
periferia de Brasília.

Colegas do Banrisul conquistaram título em 2014 com vitória nos pênaltis

“Branco Sai, Preto Fica” estreou em 26/3


