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Of. Circular FETRAFI/RS/SG-021/2019          Porto Alegre, 01 de março de 2019.

Aos
-INTEGRANTES DO SISTEMA DIRETIVO DA FETRAFI/RS
-SINDICATOS DE BANCÁRIOS NO RIO GRANDE DO SUL

Ref.: REUNIÃO ORDINÁRIA - SISTEMA DIRETIVO FETRAFI/RS – 14 de março de 2019

Companheiros e companheiras:

O Colegiado Executivo CONVOCA Reunião Ordinária do Sistema Diretivo da FETRAFI/

RS, a realizar-se no dia 14 de março de 2019 – quinta-feira , na sede da Fetrafi/RS, situada

na Rua Coronel Fernando Machado, 820, Centro Histórico de Porto Alegre, às 9h em primeira

convocação  com a presença de 2/3 de seus membros  e, caso não haja número estatutário

neste horário,  às 9h30 em segunda e última convocação, com a presença da maioria de

seus integrantes.

Seguem anexos, o edital de convocação desta reunião e a ata da reunião anterior.

Os   sindicatos   podem   inscrever   seus   representantes   no   Sistema   de   Eventos   Fetrafi/RS

http://www.fetrafirs.org.br/intranet/

Contando com a presença de todos, apresentamos nossas

Saudações Sindicais

ARNONI HANKE
Diretoria Administrativa

EDSON RAMOS DA ROCHA
 Diretoria Administrativa

AH/co
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

REUNIÃO DO SISTEMA DIRETIVO – FETRAFI/RS

A  FEDERAÇÃO  DOS  TRABALHADORES  E  TRABALHADORAS  EM  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS  DO  RIO
GRANDE DO SUL – FETRAFI/RS, por sua representação legal, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto  Associativo,  CONVOCA os/as  membros/as  do  Colegiado  Executivo,  do  Conselho  Fiscal,  dos
Representantes  Sindicais  e  seus  Respectivos  Suplentes,  além  dos  Delegados  Representantes  das
Entidades de Base, credenciados conforme os critérios proporcionais contidos no parágrafo único do art.
22  da  Norma  Estatutária,  para  comparecerem  na  Reunião  Ordinária  do  Sistema  Diretivo,  que  será
realizada no dia 14 de março de 2019, às 9h, em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus
membros e, caso não haja número estatutário neste horário, às 9h30, em segunda e última convocação,
com a presença da  maioria de seus integrantes, a realizar-se na rua Cel. Fernando Machado, 820, bairro
Centro, em Porto Alegre, para tratar a respeito da seguinte ORDEM DO DIA:

1. Decidir sobre a ata da reunião do Sistema Diretivo do dia 12/12/2018;
2. Discutir e votar o balanço financeiro da Diretoria, correspondente ao exercício de 2018;
3. 13º Congresso Estadual da Fetrafi/RS;
4. Reforma Previdenciária.

  
Porto Alegre, 01 de março de 2019.

Colegiado Executivo

         Arnoni Hanke                                 Edson Ramos da Rocha
Diretoria Administrativa                        Diretoria Administrativa

http://www.fetrafirs.org.br/


ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  SISTEMA  DIRETIVO  DA  FEDERAÇÃO  DOS  TRABALHADORES  E

TRABALHADORAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL, REALIZADA NO DIA 12 DE

DEZEMBRO DE 2018.

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Porto Alegre, na rua
Coronel Fernando Machado, 820, bairro Centro Histórico, reuniram-se os integrantes do Sistema Diretivo
da  Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul, às
quatorze  horas  em segunda  e  última convocação,  com a  presença da  maioria  de  seus  integrantes,
conforme previsão estatutária. A reunião contou com a presença de 78 delegados/as, representando 33
Sindicatos e 25 membros/as da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Representantes Sindicais da FETRAFI/
RS e mais 13 observadores. Estiveram ausentes os representantes dos Sindicatos dos Bancários de Ijuí,
de Rosário do Sul, de Santa Cruz do Sul, de São Gabriel e de Uruguaiana, mais os seguintes detentores de
mandato na FETRAFI/RS: Ari Aloraldo do Nascimento, Cristiana Silva Rocha Garbinatto e Jocelito André
Schmatz. A mesa diretora dos trabalhos foi  composta por Arnoni Hanke (Diretoria Administrativa da
Fetrafi/RS), Luiz Carlos dos Santos Barbosa (Diretoria de Política Sindical) e Ana Maria Betim Furquim -
Diretora do SEEB Vale do Paranhana. De imediato, foi realizada a leitura da Ordem do Dia constante do
Edital  de  Convocação,  assim redigida:“1.  Ata  da reunião do Sistema Diretivo do dia  13/08/2018:  2.
Deliberar sobre a proposta de Remanejamento e ou Suplementação ao Orçamento de 2018; 3. Deliberar
sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2019; 4. Deliberar sobre assuntos relacionados com o
Congresso Fetrafi/RS;  5. Deliberar o Fundo para Sustentação de Despesas Judiciais; 6. Deliberar sobre
Acordos Coletivos de Trabalho, inclusive eventual ratificação.”. O coordenador dos trabalhos deu início ao
debate, trazendo para apreciação o primeiro ponto da ordem do dia, a ata contendo as deliberações da
reunião do Sistema Diretivo, realizada no dia 13 de agosto de 2018, cujas resoluções foram previamente
encaminhadas aos sindicatos. A ata foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes. Em pauta os
pontos números 2 e 3 da ordem do dia, a contadora da Fetrafi/RS, Carmen Luiza Branco, apresentou as
propostas de Remanejamento e/ou Suplementação ao Orçamento de 2018 e Previsão Orçamentária
para o exercício de 2019. Após a realização de todos os esclarecimentos por parte da contadora, as
propostas foram aprovadas pela quase totalidade dos votos dos presentes, contando apenas com duas
abstenções. Passando para o ponto nº 4 da ordem do dia, o coordenador Arnoni Hanke, realizou uma
ampla apresentação de propostas sobre os temas relacionados com o próximo Congresso Ordinário da
Fetrafi/RS, e passou para o detalhamento e deliberações sobre cada um dos pontos pertinentes: Normas
Gerais >>Foi apresentado documento contendo as Normas Gerais para participação no 13º Congresso
Estadual  da  Fetrafi/RS,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  votos  dos  presentes;  Comissão
Organizadora  >>Apresentada  proposta  de  composição  da  Comissão  Organizadora  do  Congresso
conforme modelo do Congresso anterior, composta pelos integrantes efetivos do Colegiado Executivo da
Fetrafi/RS. A proposta foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes; Edital de Convocação >>Foi
apresentada proposta de edital  de convocação, nos seguintes termos: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
CONGRESSO ESTADUAL -   Trabalhadores/as em Instituições Financeiras -A Comissão Organizadora do
13º Congresso  da  Federação dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  em Instituições  Financeiras  do Rio
Grande do  Sul,  na  forma do  disposto  no Estatuto  associativo  da  Entidade,  CONVOCA os  Sindicatos
Filiados a promoverem os atos preparatórios e se fazerem representar no Congresso, que será realizado
nos  dias  13 e  14 de abril  de 2019,  com início  dos  trabalhos  às 9 horas,  na Rua Coronel  Fernando
Machado, 820, Centro Histórico, em Porto Alegre/RS, tendo como objetivo tratar do seguinte TEMÁRIO:
1.  Deliberar  sobre alterações  aos  artigos  17,  19,  20,  25,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  40 e  66 e
consequentes adaptações que se fizerem necessárias ao Estatuto da Federação, bem como disposição
transitória prevendo a data da vigência das eventuais modificações; Análise da Conjuntura;>>Discussão
dos  critérios  de  participação,  papel  e  compromissos  dos  mandatos  eletivos;>>Eleição  do  Colegiado
Executivo, do Conselho Fiscal, dos Representantes Sindicais e dos respectivos Suplentes para o próximo
período;>>Deliberação sobre a data da posse dos eleitos.Os Sindicatos Filiados serão representados no
evento por delegados (as) eleitos (as) e observadores referendados pelas respectivas assembleias gerais
a serem realizadas no período impreterível de 25 a 29 de março de 2019, nos termos dos artigos 17 e 18



da Norma Estatutária da Federação.” Colocada para discussão e tomada de decisão sobre a proposta de
edital,  a  mesma foi  aprovada  por  unanimidade  dos  votos  dos  presentes.  Aprovada  também que  a
publicação do mesmo em jornal de grande circulação no dia 14/12/2018. Encerradas as deliberações
sobre o Congresso, passou-se para o ponto nº 5 da ordem do dia. O assessor jurídico da Fetrafi/RS, adv.
Milton Fagundes, apresentou esclarecimentos sobre esse assunto, com base na discussão meramente
sugestiva realizada no Seminário Jurídico da Fetrafi/RS, que consiste em criar um Fundo de Sustentação
de Despesas Judiciárias. Este fundo seria formado sugestivamente em cada Sindicato e na Federação
composto unicamente de taxas as serem cobradas dos beneficiários(as) de Ações Coletivas que venham
a obter sucesso. Ou seja, o resultado das Ações Coletivas que tenham sido positivas, sustentaria o risco
das  entidades   terem  que  pagar  Honorários  de  advogados  dos  bancos,  custas  e  demais  despesas,
oriundos de Ações Coletivas com resultado negativo. Este Fundo – de cunho eminentemente solidário –
seria formado nos Sindicatos e na Fetrafi/RS, sugestivamente cobrando taxa no percentual de 5% do
resultado das/dos beneficiários de ações movidas pelos entes sindicais.  A justificativa para a criação
deste Fundo são os riscos trazidos pelas mudanças na CLT. Após vários questionamentos dos presentes, e
informado que  alguns sindicatos já deliberaram sobre o assunto, a mesa propôs que o assunto fosse
melhor  refletido  e  que   voltasse  a  ser  tratado  na  reunião   do  SD  de  14/03/2019.  Com  este
encaminhamento passou-se para o ponto número 6 da ordem do dia. A mesa dos trabalhos apresentou
a proposta de aprovação/ratificação das seguintes Normas Coletivas de Trabalho: Convenção Coletiva de
Trabalho  Geral  (Fenaban)  2018/2020,  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  Financiários  2018/2020,
Convenção Coletiva de Trabalho PLR (Fenaban) 2018/2020, Acordo Coletivo de Trabalho Banrisul, Acordo
Coletivo de Trabalho Banco do Brasil 2018/2020, Acordo Coletivo de Trabalho Caixa 2018/2020, Acordo
Coletivo de Trabalho CCV Itaú 2018, Acordo Coletivo de Trabalho Ponto Eletrônico Itaú 2018, Acordo
Coletivo de Trabalho PCR Itaú 2018, Acordo Coletivo Bradesco e Acordo Coletivo Santander.  Colocado
em deliberação a proposta de aprovação/ratificação das Normas Coletivas de Trabalho acima referidas,
constatou-se  a  aprovação  pela  unanimidade  dos  presentes,  restando  ratificados  os  poderes  para  a
Diretoria da Fetrafi/RS firmar as referidas Normas em nome da categoria profissional.  Encerrados os
pontos para deliberação constantes da ordem do dia, passou-se para os relatos das (os) empregadas (os)
das principais instituições financeiras: BANCO DO BRASIL>>A Diretora Maria Cristina Santos relatou que
o Banco do Brasil  não tem nenhum cuidado para receber os colegas que estavam aposentados por
invalidez. O Banco não tomou nenhuma medida para receber estes colegas que o INSS, com uma nova
reestruturação do Governo Temer, foram enviados de volta para a empresa. O Banco descontou de uma
só vez os valores adiantados a título de pagamento pelo INSS. Questionado ao assessor jurídico, adv.
Milton  Fagundes,  se  isso  seria  legal,  se  haveria  um  limite  de  30%  da  retenção  do  salário  dos
aposentados, o advogado deu resposta afirmativa, orientou que deveremos notificar o Banco do Brasil
referente a esse procedimento. Tele-Trabalho Banco do Brasil: No momento a empresa está trabalhando
com o plano piloto em alguns estados. Também há um piloto de terceirização no Banco do Brasil. CASSI:
Foi aprovado pela diretoria um aumento na participação de consultas para 40%. Foi abordada a nova
modalidade  do  PSO/CSO.  O  novo modelo,  assim  como  o  PSO,  propõe  a  mobilidade  dos  P.E.  entre
agências da mesma praça para suprir a demanda esporádica. No primeiro momento estão instalando em
Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul. FESTIVAL DE MÚSICA >> O Sindbancários Porto Alegre
apresentou  a  proposta  de  um festival  de  música  para  aproximar  os  jovens  de  várias  categorias  de
trabalhadores em conjunto com a CUT estadual. Este projeto, FEMUT, além de aproximar os jovens num
resgate de consciência de luta de classes também busca preparar para a resistência de lutas que virão.
FEMUT – Festival de Música dos Trabalhadores e Trabalhadoras – Letra, música, cover/paródia. Todas as
informações serão dadas pelo Diretor à FETRAFI/RS que as repassará aos sindicatos, dando informe para
que os trabalhadores possam participar das atividades. BANRISUL>>A Diretora Denise deu informe do
programa PDAV do Banrisul aos colegas aposentados que teriam interesse em aderir. O incentivo pago
aos  comissionados  será  de  37%  das  verbas  salariais  por  ano  trabalhado  e  aos  empregados  não
comissionados será de 61% das verbas salariais por tempo trabalhado na empresa, como também, para
ambos, um valor de R$ 5.372,04 a título de Auxílio Cesta Alimentação referente a seis meses de auxílio e
demais  verbas  que  cada  colega  teria  direito  dentro  de  sua  função.  BRADESCO >>O Diretor  Sandro
Cheiran deu informe da última reunião com o Banco. Fechamento de agências: O Diretor do Bradesco



falou que as agências fechadas são agências pequenas que não dariam grande sustentação de empregos,
tendo um ou dois  funcionários  nessas  agências,  em pequenos municípios.  Demissões:  O Diretor do
Banco  disse  que  o  Bradesco  nunca  fez  nenhuma demissão  em  massa,  que  é  o  banco  que  menos
desemprega  atualmente.  Assédio  -  O  Banco  falou  que  tem  repassado  para  as  agências
consecutivamente, vídeos de esclarecimento aos seus gestores o que é o assédio, e com isso tem certeza
de corrigir algum mal entendimento. Plano de saúde: O Banco informou que neste primeiro momento
está fazendo um trabalho de agenciamento de conveniados na grande São Paulo, e que tão logo estarão
ampliando estes convênios nas regionais, fazendo os debates através das federações. Também o Diretor
Sandro cobrou do banco que por vezes colegas ao se aproximarem do INSS para pedir sua aposentadoria
tiveram o informe que o Bradesco não havia feito o recolhimento do INSS. O Banco responde que o
problema está no sistema da Caixa Federal, mas que mesmo assim tomará algumas medidas. CGPAR 25
>> O Diretor do SindBancários Paulo Stekel pediu aos sindicalistas que procurassem seus parlamentares
pedindo apoio para aprovação da proposta da deputada federal Érica Kokay do PDC 956/2018.  Nada
mais havendo a ser tratado, a Reunião Ordinária do Sistema Diretivo foi encerrada, da qual lavrou-se a
presente ata, para assinatura dos membros da Mesa Coordenadora  dos Trabalhos.

Arnoni Hanke: _____________________________________

Luiz Carlos dos Santos Barbosa: _______________________

Ana Maria Betim Furquim: _________________________
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