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Mãe,

Aqui, agora e a sós

Quero lhe pedir por todas nós

Por aquelas que foram escolhidas

Para dar a vida

Mulheres de todas as espécies

De todos os credos, raças e nacionalidades 

Todas aquelas nas quais a vida 

Está envolvida em sorrisos, lágrimas, tristezas e

felicidades

Aquelas que sofrem por filhos que geraram e

perderam

As que trabalham o dia inteiro

Em casa ou em qualquer emprego

Quero pedir pelas mães

Que penam por seus filhos doentes

Quero pedir pelas meninas carentes

E pelas que ainda estão dentro de um ventre

Pelas adolescentes inexperientes

Pelas velhinhas esquecidas em asilos 

Sem abrigo, sem família, carinho e amigos 

Peço também pelas mulheres enfermas

Que em algum hospital aguardam pela sua hora

fatal

Quero pedir pelas mulheres ricas 

Aquelas que apesar da fortuna

Vivem aflitas e na amargura

Peço por almas femininas mesquinhas, pequenas e

sozinhas

Por mulheres guerreiras a vida inteira

Pelas que não têm como dar a seus filhos o pão e a

educação

Peço pelas mulheres deficientes

Pelas inconsequentes

Rogo pelas condenadas, aquelas que vivem

enclausuradas

Por todas que foram obrigadas a crescer antes do

tempo

Que foram jogadas na lavoura

Ou em alguma cama devastadora

Rogo pelas que mendigando nas ruas

Sobrevivem apesar dessa tortura

Pelas revoltadas, as excluídas e as sexualmente

reprimidas

Peço pela mulher dominadora e pela traidora

Peço por aquela que sucumbiu sonhos dentro de si

Por todas que eu já conheci

Peço por mulheres solitárias e pelas ordinárias

As mulheres de vida difícil e que fazem disso um

ofício

E pelas que se tornaram voluntárias por serem

solidárias

Rogo por aquelas que vivem acompanhadas

Embora tristes e amarguradas

E por todas que foram abandonadas

As que tiveram que continuar sozinhas

Sem um parceiro, um amigo, um ombro querido

Suplico por aquelas que perderam a fé

Que se distanciaram da esperança

Quero pedir por todas que clamam por vingança

E com isso se perdem em sua inútil andança

Rogo pelas que correm atrás de justiça

Que a boa vontade dos homens as assista

Peço pelas que lutam por causas perdidas

Pelas escritoras e as doutoras

Pelas artistas e professoras

Pelas governantes e pelas menos importantes

Amar... Independente de quem forem nossos filhos

Feios ou bonitos

Amáveis ou rebeldes

Perfeitos ou deficientes

Tristes ou contentes

Mãe, ajuda-nos a continuar nessa batalha

Nessa guerra diária

Nessa luta sem fim...

(poema editado de Silvana Duboc)

Ave Maria das Mulheres

O concurso do
Banco do Brasil no

Ceará foi
prorrogado por

dois anos.
Mais informações:

(85) 3252 4266 com
Bosco Mota.

Assaltos a bancos estão
cada vez mais ousados
É preocupante a questão da segurança
nas agências da Capital e do Interior
(pág. 2)

BB: ação do anuênio
transitou em julgado
A luta pelo restabelecimento do anuênio
do Banco do Brasil continua (pág. 2)

Futsal começou com três
jogos
A abertura da 27ª edição da competição
aconteceu no dia 9/5, no BNB sede
Aldeota (pág. 2)

BNB: ação de equiparação
O Grupo técnico formado por membros
do Sindicato e do banco reuniu-se
novamente no dia 8/5, no Passaré
(pág.3)

Bancárias do BNB
conquistam licença-

maternidade de 180 dias

O anúncio foi feito na última reunião entre a Comissão Nacional e o banco, quando também foi
assinado o acordo 2008 e entregue a minuta de reivindicações de 2009 (pág. 3)

Seminário discute crise e
fundos de pensão

O Sindicato dos Bancários realizou no Ponta
Mar Hotel, em Fortaleza, o seminário “A

Crise Capitalista e seus Impactos sobre os
Fundos de Pensão”. Representantes dos

planos de previdência do Banco do Brasil,
Caixa, BNB e BEC participaram do evento e

esclareceram dúvidas dos participantes,
além de apresentarem o panorama da crise

nos fundos de pensão (pág. 4)
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A questão da segurança nas
agências do Interior desperta preo-
cupação. Em Fortaleza e região me-
tropolitana, os principais alvos são
os carros fortes ou as chamadas
“saidinhas” e “chegadinhas” bancá-
rias. Uma coisa é comum em todos
os casos: a ousadia dos assaltantes.

No último dia 30/4, dois bandi-
dos morreram e outro foi baleado e
preso em uma tentativa de assalto
ao carro-forte da empresa Corpvs,
em frente ao Banco do Brasil, na
Aerolândia. A quadrilha formada por,
pelo menos, oito homens usando
coletes à prova de bala e armados
com escopetas e pistolas, atacou o
blindado na hora em que um dos
vigilantes saía da agência. De acor-
do com testemunhas, houve troca
de tiros entre os bandidos, os vigilan-
tes e policiais militares que passa-
vam pelo local. De acordo com a
Polícia, nada foi levado.

Casos como esse provocam te-
mor na população, mas não pare-
cem despertar qualquer comoção
nas direções dos bancos ou mesmo
no poder público. Os principais al-
vos de assaltantes continuam sen-
do bancários do Banco do Brasil e
do Bradesco, na capital e no interior
do Estado.

“O Sindicato dos Bancários tem
cobrado do Estado uma segurança
pública eficaz e das direções dos
bancos, mais medidas de seguran-
ça, mas não parece que isso gere
preocupação para eles. Enquanto
isso, bancários e população vivem
aterrorizados”, ressaltou o diretor do
Sindicato, Bosco Mota. E completa:
“no entanto, nós vamos continuar
cobrando do poder público que tome
providências urgentes para garantir
a segurança de funcionários, clien-
tes e da população”.

Assaltos
Ações cada vez mais ousadas

preocupam bancários cearenses

30/4 Tentativa de assalto ao carro forte da empresa Corpvs, em frente
ao BB Aerolândia. Dois bandidos mortos e um ferido e nenhuma
quantia foi levada.

6/4 Invasão à agencia de Jijoca de Jericoacoara. Duas pessoas
baleadas, todo o valor do cofre foi levado e o gerente foi feito refém.

13/3 Roubo de um malote a poucos metros da agência do Itaú, no
Centro de Fortaleza. Dois vigilantes da empresa Brinks foram
rendidos com pistolas.

25/2 Um homem armado invade a agência do BB de Cruz. Ele rendeu
os dois vigilantes e, depois, seguiu até a bateria de caixas e fugiu
levando R$ 70 mil.

22/2 Sequestro de dois funcionários do BB em Novo Oriente. Os
assaltantes invadiram a casa dos bancários, fizeram suas famílias
de reféns e se dirigiram ao banco. Os bandidos tiveram que fugir
às pressas sem levar qualquer quantia porque o alarme da agência
disparou. 

16/2 Mais de R$ 1 milhão foi levado do BB de Quixadá através de um
túnel, que foi descoberto no momento em que o gerente abriu o
caixa forte da unidade. 

9/2 Quatro bandidos com falsos uniformes da Polícia Federal ataca-
ram a agência do BB de Icó, levando todo o dinheiro do cofre-forte
e da bateria de caixas. No mesmo dia, dois táxis transportando
malotes das agências do Bradesco de Tauá e Iguatu foram
assaltados.

30/1 Assalto à agência do BB de Palhano. Quatro homens em duas
motos entraram na agência, anunciaram o assalto e levaram
alguns malotes contendo dinheiro.

9/1 Três homens armados assaltaram a agência do Banco Rural na
Aldeota. Os assaltantes roubaram cerca de R$ 74 mil, levaram a
fita do circuito interno de TV e fugiram a pé.

5/1 Assalto à agência do BB de Jaguaruana. Seis assaltantes
encapuzados invadiram a unidade logo que ela foi aberta para o
pagamento de aposentados, pensionistas e correntistas, após o
feriadão de Ano-Novo. A ação durou menos de 5 minutos.

AÇÕES CONTRA BANCOS E
CARROS FORTES EM 2009

Somente nos cinco primeiros
meses de 2009 já foram 11 ações
diretas contra agências bancárias e

carros fortes no estado do Ceará.
Em todo o ano de 2008 foram oito
ações.

A luta pelo restabelecimento do
anuênio do Banco do Brasil conti-
nua. O Sindicato dos Bancários do
Ceará, que ingressou com ação co-
letiva em favor dos funcionários que
foram prejudicados com a ilícita alte-
ração praticada pelo banco, come-
mora a vitória da decisão favorável
aos trabalhadores ter transitado em
julgado no Tribunal Superior do Tra-
balho (TST). O próximo passo da
ação é sua liquidação, haja vista que
o processo foi baixado ao Tribunal
Regional do Trabalho de origem. Para
que seja executado, o Departamen-
to Jurídico do Sindicato ingressou
com petição requerendo cumprimen-
to da obrigação de fazer.

No dia 17/2, o Sindicato dos
Bancários do Ceará reuniu os funci-
onários do Banco do Brasil para de-
bater o andamento da ação do
anuênio. Naquela reunião estiveram
presentes os dirigentes sindicais fun-
cionários do BB e o assessor jurídico

Sindicato comemora ação do
anuênio ter transitado em julgado

• Agosto/2004 – ajuizamento da Reclamação Trabalhista Distribuída
para 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza;

• Novembro/2004 – audiência;

• Novembro/2004 – Sentença: julgada improcedente;

• Dezembro/2004 – SEEB interpõe recurso ao TRT;
• Agosto/2005 – TRT, por maioria, acolhe o recurso do SEEB e julga

procedente a ação , condenando o Banco do Brasil na forma postulada;

• Outubro/2005 – O Banco do Brasil interpõe Recurso de Revista;

• Dezembro/2005 – Presidência do TRT indefere o processamento do
recurso apresentado pelo Banco;

• Dezembro/2005 – Banco do Brasil ingressa com Agravo de Instru-
mento;

• Março/2006 – SEEB responde aos termos do recurso apresentado;

• Março/2006 – os autos do Agravo de Instrumento são remetidos ao
TST;

• Junho/2006 – autos concluso com o Ministro Orestes Delazen – 1ª
Turma do TST;

• Março/2007 – redistribuição para Juíza Convocada Dora Costa – 8ª
Turma do TST;

• Dezembro/2008 – 8ª Turma do TST nega provimento ao Agravo do BB;

• Dezembro/2008 – Banco do Brasil interpõe Embargos de Declaração;

• Fevereiro/2009 – autos conclusos com a Juíza Convocada Dora Costa
– 8ª Turma do TST.

• Março/2009 – Rejeitados os embargos pelo TST.
• Abril/2009 -  Processo baixado ao TRT de origem.

• Abril/2009 – Requerimento do SEEB/CE para cumprimento da obriga-
ção de fazer.

da entidade, Carlos Chagas, que
falou dos passos dados no proces-
so, desde o início da ação.

Embora partes integrantes do
mesmo processo, o restabeleci-
mento do pagamento do anuênio e o
pagamento das parcelas pretéritas
devidas a título de anuênio, têm tem-
pos e procedimentos diferentes. O
restabelecimento do pagamento do
anuênio (o que dará um reajuste
aproximado de 10% sobre os venci-
mentos de cada funcionário do BB
na atividade que tomou posse até
1998) deverá ocorrer tão logo a
sentença seja liquidada. Já o paga-
mento das parcelas pretéritas devi-
das a título de diferença de anuênio,
demandará tempo e procedimen-
tos operacionais, com maior reque-
rimento de tempo e novos procedi-
mentos operacionais processuais.

A seguir, veja a apresentação
feita mostrando o passo a passo do
processo:

O QUE POSTULA ESSA AÇÃO
• O restabelecimento do pagamento do anuênio tal como antes – com

observância da correlação de seu valor e a elevação do tempo de
serviço, considerando o período-ano como fato gerador de sua
majoração.

• O pagamento das parcelas pretéritas devidas a título de diferença
anuênio.

• O pagamento das repercussões das diferenças do anuênio sobre
outras verbas: férias, 13º salário, FGTS, repousou semanal remunera-
do, licença prêmio, folgas, gratificação de função, adicional noturno,
adicional de periculosidade, adicional de transferências, comissões,
horas extras e verbas rescisórias.

• Pagamento da fração das contribuições que deixaram de ser prestadas
à PREVI decorrentes do pagamento das diferenças do anuênio e seus
reflexos.

PASSOS DO PROCESSO JUDICIAL

1ª Fase (Processo de Conhecimento) – Foco: Existe ou não o direito
postulado

2ª Fase (Liquidação e Execução da decisão judicial) – Foco:  Em face
do direito reconhecido, quanto é devido a cada substituído?

Fase final – Atos de Execução.

FALTA POUCO PARA O
PROCESSO ACABAR

A abertura da 27ª edição do
Campeonato de Futebol de Sa-
lão dos Bancários aconteceu  no
dia 9/5, no BNB sede Aldeota,
onde foram realizados os seguin-
tes jogos, com os respectivos re-
sultados:

Unibanco 7 x 3 APCEF

Bradesco 7 x 3 AABB

BNB 2 x 1 Real

A abertura do campeonato foi
um momento de muita confraterni-
zação, reunindo atletas, seus ami-
gos e familiares que foram prestigiar
o primeiro jogo do Campeonato de
Futebol de Salão dos Bancários. A
expectativa é que os próximos jo-
gos sejam também movimentados,
com a presença de um público
empolgado e vibrante.

Conforme o regulamento dis-
cutido e aprovado na reunião do
conselho de representantes das
equipes, nesta fase as equipes jo-
garão todas entre si passando para
as semifinais as quatro melhores
colocadas.

A segunda rodada será reali-
zada na próxima sexta-feira, dia
15/5, no ginásio da Faculdade
Marista, onde serão realizados os
seguintes jogos:

19h – AABB x Unibanco
20h20 – BNB x BNB Calouros 6
21h20 – BB Metropolitano x Real

XXVII FUTEBOL DE SALÃO

Jogos emocionantes marcam o início do campeonato
Fotos: Drawlio Joca
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Fotos: Drawlio Joca

CAIXA

BNB

No Ceará,  a greve dos empre-
gados da carreira profissional (ar-
quitetos – advogados – engenhei-
ros – bancários de profissões
constantes no RH 060) vai conti-
nuar, mesmo após ameaça da em-
presa de ajuizar dissídio na última
sexta-feira, dia 8/5. A decisão de
continuar a greve foi tomada por
unanimidade dos presentes à as-
sembléia da categoria reunida às
12 horas de segunda-feira, dia 11/5,
no edificio sede da Caixa, em Forta-
leza. A categoria garante continuar
a mobilização e a paralisação e fa-
zer um movimento cada vez mais
forte até que a empresa apresente
nova proposta.

Como a direção da Caixa Eco-
nômica Federal não apresentou
nada de novo em comparação com
a proposta anterior, a categoria
vai intensificar os contatos políti-
cos esta semana, a exemplo do

Greve dos Profissionais no Ceará vai
continuar e se fortalecer esta semana

que já vem sendo feito, tais como
contatos com os parlamentares, a
OAB/CE, com o CREA/CE e sindi-
catos do segmento.

Na proposta rejeitada pelos
profissionais, apresentada à Co-
missão Executiva dos Emprega-
dos (CEE/Caixa), a Caixa mante-
ve a tabela de 36 níveis, com piso
de R$ 5.700,00 e teto de R$
8.400,00. A proposta prevê ainda
a migração para quem permanece
no PCS de 1998, mas com a con-
dição de que o empregado abra
mão de eventuais ações judiciais
consideradas colidentes e não es-
teja vinculado ao REG/Replan não-
saldado. A migração dar-se-ia por
aproximação salarial na tabela de
2006, com posterior ajuste para a
nova tabela. O valor previsto na
tabela seria retroativo a 1º de ja-
neiro de 2009, com pagamento na
folha de maio.

CAMPANHA SALARIAL

A Conferência Nacional dos
Bancários 2009 será realizada en-
tre os dias 17 e 19/7, em São Paulo,
como ponto culminante de um pro-
cesso de debates nas bases a ser
realizado a partir de agora por meio
de conferências estaduais e regio-
nais. As definições foram tomadas
em reunião do Comando Nacional
realizada na última terça-feira, 5/5.

Foram apontados também os
temas que serão discutidos nas
conferências regionais e nacional:
Saúde e Condições de Trabalho;
Emprego e Remuneração; Segu-
rança; e Previdência. As resolu-
ções serão encaminhadas para
debate nos encontros temáticos
que ocorrerão no primeiro dia da
conferência nacional. Ainda foi
indicada a realização de pesquisa
para consultar os bancários sobre
as prioridades da campanha.

O Comando decidiu por con-
senso uma redução no número de
delegados que participarão da Con-
ferência Nacional. Serão 600 dele-
gados a serem escolhidos pelas fe-
derações, mais os cerca de 40
integrantes do Comando Nacional.
Além disso, cada federação poderá
levar uma cota de observadores
(sem direito a voto) de até 10% de

Conferência Nacional dos Bancários
acontecerá de 17 a 19/7, em São Paulo

sua delegação. Isso totalizará apro-
ximadamente 700 participantes.

“É muito importante fortalecer o
debate nos sindicatos e federações
para que as resoluções tiradas na
Conferência Nacional reflitam da for-
ma direta os anseios da base da
categoria”, afirma Carlos Cordeiro,
presidente da Contraf-CUT. “Temos
certeza de que podemos contar com
o empenho de todos os dirigentes
sindicais para levar essas discus-
sões até os bancários”, diz.

COMUNICAÇÃO – Antes da
Conferência, ficou decidida a reali-
zação de uma Conferência Nacio-
nal de Comunicação, reunindo diri-
gentes sindicais, jornalistas e outros
profissionais ligados à área. O en-
contro, que visa debater o papel da
imprensa no movimento sindical e
construir uma rede de comunica-
ção dos bancários, acontecerá no
dia 16/7. “Tivemos uma experiên-
cia muito positiva com a formação
de um pool entre os jornalistas de
diversas entidades e da própria
Contraf para a cobertura da Confe-
rência e de outros eventos. Foi uma
integração muito importante e que
queremos aprofundar”, afirma
Carlos Cordeiro.

O Grupo técnico formado por
membros do Sindicato dos Bancá-
rios e do Banco do Nordeste reuniu-
se novamente no dia 8/5,  no
Passaré. O objetivo da reunião foi
discutir os avanços dos estudos
feitos pelas representações do ban-
co e do Sindicato. Foi constatada a
importância do documento nº 11
por parte do Sindicato como pre-
missa de estudo para o
enquadramento das funções. O Sin-
dicato contratou para assessorá-lo
o consultor José de Sousa Júnior,
ex-funcionário do BNB e membro
da Comissão Paritária que elabo-
rou a proposta de equiparação ao
Banco do Brasil em 1991. A partir
de agora, o grupo tem até a última
semana de maio para concluir o
enquadramento das funções.

“De acordo com o documento nº
11, vale ressalvar que todos os
listados na ação de equiparação de-

Grupo técnico dá continuidade à discussão
sobre a ação de equiparação

verão ter um enquadramento”, afir-
mou Tomaz de Aquino, coordenador
da Comissão Nacional dos Funcioná-

Na última reunião entre a Co-
missão Nacional dos Funcionários
do BNB e a Superintendência de
Desenvolvimento Humano, ocorrida
dia 7/5, foi assinado o acordo coleti-
vo 2008/2009 e entregue à direção
do banco, a minuta de reivindica-
ções da Campanha salarial 2009/
2010, elaborada durante o último
Congresso dos Funcionários. No
mesmo encontro, foi anunciada uma
conquista da categoria, a licença-
maternidade de 180 dias, já aprova-
da pela diretoria do banco no dia 4/5,
ficando assegurada a retroatividade
desde essa data.

Participaram da assinatura do
acordo coletivo, a representação da
direção do BNB, os membros da
Comissão Nacional, à frente Tomaz
de Aquino, representantes dos Sin-
dicatos de Bancários: do Ceará, do
Rio Grande do Norte, do Maranhão,
do Piauí, de Alagoas, da Federação
dos Bancários da Bahia-Sergipe, da
AFBNB, da AABNB, além do repre-
sentante da Contraf/CUT, Marcos
Saraiva e da FETEC/NE, Ribamar
Pacheco.

Outros sete pontos foram deba-
tidos na reunião dos representantes
dos funcionários com a Superinten-
dência de DH, tais como Plano CV,
Camed (reajuste do plano família,
criação do conselho de usuários e

Banco do Nordeste e CNFBNB
Assinam acordo e anunciam

licença-maternidade de 180 dias
plano odontológico), CDC veículos,
revisão do Plano BD, ponto eletrôni-
co, plano de funções de PCR, além
de passivos trabalhistas e curso de
formação bancária.

Sobre o plano de funções e
PCR, a Comissão Nacional exige
que seja cumprida a data de im-
plantação de 1º de julho e iniciar já
nesta semana a discussão do pla-
no com a base. O coordenador
Tomaz de Aquino anunciou que em
1º de junho haverá consulta
plebiscitária com o funcionalismo e
solicitou ao banco envio da propos-
ta a todos os funcionários, visando
espaço para debate com a  base.

Quanto ao Plano CV, a Comis-
são solicitou a versão atualizada do
plano. A superintendente Eliane Bra-
sil informou que já estão em nego-
ciação com na Secretaria de Previ-
dência Complementar (SPC),
lembrando que existem questões
sobre retroação do tempo anterior e
sobre contribuição. O banco não
tem previsão de implantação.

No ponto sobre Camed, que o
banco ficou de implantar o Conselho
de Usuários piloto em Salvador e
Fortaleza, ainda estão sendo defini-
das as funções e quem pode partici-
par desse conselho. O tema vai ser
debatido dia 19/5, na próxima reu-
nião do Conselho Deliberativo da

Camed. Sobre o Plano Família, es-
tão sendo feitos estudos para definir
o índice de reajuste a ser aplicado.
Quanto ao plano odontológico, a Su-
perintendência disse ser inviável,
eminentemente por questões finan-
ceiras, sem dar opção de investir no
plano atual

Sobre o CDC veículos, reivin-
dicado pela Comissão Nacional, o
banco disponibilizará nesta sema-
na um sistema que todos funcioná-
rios podem utilizar. Tomaz de
Aquino questionou, no entanto, o
limite de 5 salários brutos dos fun-
cionários  imposto pelo banco, e o
prazo varia de 48 a 72 meses, con-
forme objeto do financiamento, sem
alienação do veículo.

Na questão sobre a revisão
do Plano BD da CAPEF, foi soli-
citado o aumento de um para três
o número de representantes da
Comissão Nacional para atuar
junto com os indicados do banco.
Ao final da reunião, novos pontos
foram acrescentados à negocia-
ção, sobre passivos trabalhistas,
com reivindicação de solução de
casos mais urgentes e a criação
de mais cursos de formação de
bancários. A Comissão cobrou
que o banco faça outras turmas
visando atender a todas reivindi-
cações.

Secretaria de Imprensa

As assembleias têm
ocorrido

periodicamente
com a participação

ativa dos
profissionais da

Caixa

rios do BNB (CNFBNB/Contraf-CUT).
A próxima reunião deverá

acontecer entre os dias 25 e 29/5.
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O Comando Nacional dos Ban-
cários e a Fenaban irão iniciar um
debate para a criação de um novo
modelo de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR). A decisão foi
tomada em negociação realizada
no dia 5/5, em São Paulo.

As negociações tratarão ainda
das questões do emprego, aumen-
to da validade do acordo coletivo
para dois anos e retomada das
mesas temáticas. “Foi uma reunião
muito positiva em que consegui-
mos abrir um canal de discussão
sobre vários temas importantes para
os bancários”, afirma Carlos Cor-
deiro, presidente da Contraf-CUT.

A reivindicação de um novo
modelo de PLR esteve na pauta
dos bancários nos últimos três anos,
mas o debate emperrou na mesa de
negociação. “Os balanços dos ban-

Comando Nacional inicia debate sobre
novo modelo com Fenaban

cos estão ficando cada vez mais
complexos e dificultam o entendi-
mento dos indicadores. Defende-
mos uma PLR mais simples e de
fácil entendimento e agora vamos
realizar um debate conceitual so-
bre o tema”, diz Carlos.

A questão do emprego ganhou
grande relevância com a onda de
fusões que vem acontecendo no
Brasil. As fusões entre Itaú e
Unibanco, Santander e Real e mes-
mo as incorporações promovidas
pelo Banco do Brasil estão trazen-
do grande preocupação para os
bancários.

A negociação continuará em
reunião no próximo dia 12/5, que
tratará exclusivamente de PLR. O
Comando Nacional dos Bancários
volta a se reunir nesta data, na sede
da Contraf-CUT em São Paulo.

Conveniado com o Sindicato
dos Bancários do Ceará, o escritó-
rio de advocacia Monteiro e Castelo
Branco presta serviços jurídicos nas
áreas que envolvem Direito Tributá-
rio, Civil, Comercial, Imobiliário, Ad-
ministrativo, análise de crimes virtu-
ais e Direito do Consumidor.

Além dessas especialidades, o
escritório ainda trata de questões
relacionadas ao Sistema Financeiro
de Habitação (redução do valor de
prestações, do saldo devedor etc.) e
também sobre questões relativas às
operadores de planos de saúde. “Já
tratamos de um caso que envolvia
uma bancária com câncer e que o
plano de saúde não queria cobrir.
Em outro caso, o plano não queria
pagar a redução de estômago de
uma caixa. Entramos com as ações
e fizemos valer o direito das bancá-
rias”, afirmou Aurineide.

Quanto ao sistema financeiro de

CONVÊNIO

Escritório de advocacia dá descontos
para filiados do SEEB/CE

habitação, a advogada ressaltou que
é importante questionar os direitos
na justiça, pois a ação abre uma
brecha para um acordo com o banco.
“As pessoas têm receio quanto à
morosidade da justiça. E outra, as
pessoas, de uma forma geral, não
ingressam na Justiça por desconhe-
cerem seus próprios direitos enquan-
to cidadãos, mas o ingresso judicial é
uma questão de cidadania”, afirmou.

Comandado pelos advogados
Aurineide Monteiro e Reginaldo Cas-
telo Branco, ambos com quinze anos
de experiência na área jurídica, o
escritório oferece aos bancários des-
contos especiais, negociado direta-
mente com o associado, além da
flexibilização da forma de pagamen-
to, tanto da consulta quanto dos ho-
norários. O escritório possui duas
salas próprias, oferecendo aos ban-
cários sindicalizados mais tranqüili-
dade e segurança.

SERVIÇO
Escritório de Advocacia Monteiro e Castelo Branco

Av. Dom Luís, 500, salas 919-920, Meireles.
Telefones: (85) 3458 1029 e 9111 7001.

www.monteiroecastelobranco.adv.br

Site para o FGTS
O trabalhador brasileiro ganhou

uma nova ferramenta para auxiliá-
lo no acesso e na fiscalização dos
dados do FGTS. O Ministério do
Trabalho e Emprego e a Caixa
Econômica Federal lançaram o

endereço eletrônico
www.fgts.gov.br. O empregador

também terá noção de como anda
a sua empresa e se ela está em
dia com as contribuições. “Essa
página dá transparência total a

todo tipo de atuação dos recursos
do FGTS com seu agente
operador, que é a Caixa

Econômica Federal”, afirmou o
ministro do Trabalho e Emprego,

Carlos Lupi.

Títulos cancelados
O Tribunal Superior

Eleitoral (TSE) anunciou o
cancelamento de 551.456
títulos de eleitor em todo o

País. Tiveram os
documentos

cancelados, aqueles que
não votaram e não

justificaram a ausência
nas três últimas eleições

– cada turno é
considerado uma eleição.

No Ceará foram
cancelados 17.825 títulos.

Para regularizar o
documento é preciso

comparecer a um cartório
eleitoral. A multa,

segundo o TSE, é de
pouco mais de R$ 3,00

por turno ausente. Quem
teve o título cancelado

não pode se inscrever em
concurso público, receber
salário no setor público,

tirar passaporte ou
carteira de

identidade, nem obter
empréstimo em instituição

mantida pelo governo.

Alimento não reduz risco cardíaco
Uma revisão de quase 200 estudos sobre

alimentação e doenças cardiovasculares mostra
que há pouca evidência de que alimentos como

salmão, grãos integrais e fibras consigam,
sozinhos, reduzir o risco cardíaco. Entre os itens
que demonstraram pouca relação com proteção

ao coração aparecem peixes, ácidos graxos
ômega 3 de fontes marinhas, grãos integrais,

fibras, álcool e vitaminas C, E e betacaroteno -
justamente os mais presentes em pesquisas

sobre o tema.

Extrato do INSS
O ministro da Previdência Social,

José Pimentel, anunciou, dia
5/5, que o governo prepara projeto

de lei para estender a todos os
bancos do País a possibilidade de
fazer convênios com o INSS para a

emissão de extratos
previdenciários em terminais de

autoatendimento e internet.
Pimentel explicou que, pela lei

atual, apenas BB e Caixa podem
prestar este serviço porque são

cogestores do Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS),

sistema que agrega as
informações sobre vínculos

empregatícios e contribuições de
todos os contribuintes da

Previdência.

“Os bancos precisam sair do
discurso vazio e passar a colocar

em prática a responsabilidade
social que tanto pregam.
Implementar a licença-

maternidade de 180 dias é o
mínimo que podemos esperar”

acrescentou Deise Recoaro, secretária de Políticas
Sociais da Contraf-CUT, ao cobrar melhorias nos

direitos das mães bancárias.

O Sindicato dos Bancários

realizou no último sábado, dia

9/5, o Seminário “A Crise Capita-

lista e seus Impactos sobre os

Fundos de Pensão”. Para deba-

ter sobre o tema foram chama-

dos o presidente da Anapar e

diretor de Seguridade da Previ,

Ricardo Sasseron; o diretor de

Planejamento e Controladoria da

Funcef, Antônio Bráulio de Car-

valho; o diretor superintendente

da Cabec, Marcelo Campos de

Alcântara e o presidente da Capef,

Francisco José Araújo Bezerra. O

evento contou com cerca de 200

participantes, entre bancários da

ativa e aposentados.

Os convidados traçaram um

panorama da crise de uma ma-

neira geral e falaram da situação

específica dos respectivos pla-

nos que representam. Francisco

José, representante da Capef,

falou que o desempenho do pla-

no foi positivo, apesar de o pla-

no também ter sofrido com a

crise. Já Marcelo Alcântara, re-

presentante da Cabec, afirmou

que, por ser um plano atípico

das outras entidades, já que o

BEC foi privatizado e passou a

pertencer o Bradesco, o plano

sofreu de forma atípica também

com a crise. Ele tirou muitas

dúvidas dos ex-becistas durante

o debate.

“Se no momento que o fun-

cionário resolver se aposentar,

as reservas do fundo de pensão

a que pertencem forem meno-

res, é claro que ele vai receber

um benefício menor e isso é o

que está acontecendo no mun-

do hoje com relação aos fundos

de pensão”, explicou Ricardo

Sasseron. De acordo com ele, a

recuperação do salário mínimo

Seminário sobre fundos
de pensão reúne 200

participantes

e a consolidação da economia

brasileira foi o que garantiu o

bom desempenho do Brasil du-

rante o ápice da crise.

Para o representante da

Funcef, Bráulio de Carvalho, uma

das vantagens do Brasil é o con-

trole que o governo exerce so-

bre o sistema financeiro nacio-

nal. Além disso, os fundos de

pensão têm cerca de 80% de

suas aplicações em renda fixa

(títulos do governo), o que deu

mais estabilidade aos fundos

brasileiros, apesar da rentabili-

dade da maioria deles ter caído

em 2008. “Por isso, é importante

que os participantes acompa-

nhem as gestões e as aplicações

dos fundos de pensão a que

pertencem. Os fundos são um

patrimônio do participante e ele

tem que buscar a defesa de seu

patrimônio”, afirmou.

Os representantes das associações de aposentados fizeram as
saudações iniciais e, em seguida, os membros dos fundos de pensão

falaram sobre a crise


