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Funcionários do Santander 
fazem Dia Nacional de Luta contra 

desmandos do banco

O Sindicato protestou contra a postura do banco, no dia 9/4, durante encontro de lideranças do 
BB no Centro de Eventos do Ceará (pág. 3)

Os 500 mil bancários brasileiros, de 
bancos públicos e privados, têm hoje o 
mesmo salário e os mesmos direitos em 
todo o território nacional, assegurados 
pela Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) da categoria, que acaba de com-
pletar 20 anos. Para nós, bancários, a 
Convenção Coletiva é uma das principais 
conquistas da nossa categoria em um 
século de lutas. É resultado da busca in-
cessante da unidade nacional, construída 
por muitas e muitas gerações de trabalha-
dores das instituições fi nanceiras – desde 
antes do golpe militar de 1964.

A ditadura interrompeu o processo 
de unifi cação nacional, de modo que 
quando o novo movimento sindical, que 
viria a desembocar na criação da CUT em 
1983, começou a despontar na segunda 
metade da década de 1970, os bancários 
estavam fragmentados nacionalmente. 
Com os sindicatos controlados pelo Minis-
tério do Trabalho, os acordos salariais 
eram assinados por Estados, cada 
qual em uma data-base diferente. Em 
consequência, os salários eram diferen-
ciados regionalmente. No Nordeste, por 
exemplo, eram menores que no Sudeste.

Com ousadia e determinação, 
os bancários conseguiram pôr fim à 
fragmentação que dividia e enfraquecia 
a categoria. Foi um longo processo 
de construção da unidade nacional, 
com muitas lutas. Essa trajetória teve 
marcos simbólicos fundamentais, como 
a unificação da data-base nacional da 
categoria em 1º de setembro, conquis-
tada em 1982, que vigora até hoje; a 
unificação nacional dos pisos salariais 
em 1991, após uma greve de três dias; 
a primeira assinatura da Convenção 
Coletiva de Trabalho com a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) em 
1992; e a adesão dos bancos públicos 
federais à CCT em 2003, já no governo 
Lula, depois de uma greve nacional de 
três dias no Banco do Brasil e de oito 
dias na Caixa Econômica Federal.

A unidade se expressa no Comando 
Nacional dos Bancários, coordenado pela 
Contraf-CUT, que é quem negocia com 
a Fenaban. Estão fi liados à Contraf-CUT 
oito federações e 101 sindicatos, que 
representam mais de 85% da categoria 
em todo o País. O Comando inclui ainda 
outras duas federações e 36 sindicatos 
ligados à CTB, à UGT e à Intersindical.  A 
unidade nacional se mostra de forma con-
creta e, ao mesmo tempo, se consolida, 
durante o processo de construção das 
campanhas dos bancários. O Comando 
Nacional defi ne o calendário de organi-
zação e mobilização, que começa por 
consulta à categoria em todas as bases 
sindicais sobre os principais problemas e 
reivindicações da categoria.

O grande objetivo da Contraf-CUT 
no futuro imediato é estender a Conven-
ção Coletiva dos Bancários aos demais 
trabalhadores do ramo fi nanceiro, que 
incluem de fi nanciários a operadores do 
mercado de capitais – desafi o imenso 
que demandará a mesma capacidade de 
organização e ousadia que os bancários 
mostraram em sua longa jornada pela 
construção da unidade nacional.

Carlos Cordeiro – presidente da 
Contraf-CUT

CCT Nacional é 
conquista histórica 

dos bancários

• Bancários criticam PL que regulamenta 
sistema fi nanceiro sob a ótica dos 
banqueiros. A proposta da Contraf-CUT é de 
um sistema mais cidadão (pág. 2)

• Cadastre-se no Bancult e participe do 
projeto Botequim dos Bancários. A 
inauguração acontece na última sexta-feira 
de abril, dia 26 (pág. 4)

• Defi nidas as programações e datas dos 
congressos nacionais dos funcionários do 
Banco do Brasil e da Caixa. Encontros vão 
defi nir pautas específi cas (pág. 5)

• Processo de reestruturação no BNB 
preocupa trabalhadores. O temor é 
que as mudanças gerem uma onda de 
descomissionamentos (pág. 6)

BB não negocia plano de 
funções e bancários devem 

parar no dia 30/4

O Sindicato paralisou durante todo o dia 11/4 
a agência Aldeota do Santander para protestar 

contra o abuso administrativo do banco na 
cobrança de metas e venda de produtos. Os 

bancários protestaram ainda contra o número 
insufi ciente de funcionários nas agências e 
irregularidades na prospecção de contras 

universitárias, que envolve horas extras não pagas 
e extrapolação de jornada (pág. 4)
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2 Projeto de Lei
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DICA CULTURAL

CONVÊNIO

Depois de seis anos trami-
tando no Senado, o projeto de 
lei complementar substitutivo 
do senador Francisco Dornelles 
(PP/RJ) que regulamenta o Sis-
tema Financeiro Nacional (SFN), 
e dentre outras coisas concede 
“autonomia operacional” ao 
Banco Central, recebeu parecer 
favorável e vai entrar na pauta de 
votação na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). 

“Esse é o projeto dos bancos. 
O parecer favorável faz parte da 
gigantesca ofensiva em curso 
promovida pelo mercado finan-
ceiro, com forte repercussão na 
mídia, para pressionar o governo 
federal a abandonar a política 
desenvolvimentista e a assumir a 
agenda neoliberal que, a pretexto 
de combater a inflação, propõe 
o aumento dos juros, contenção 
do consumo e do crédito e de-
missões de trabalhadores”, avalia 
Carlos Cordeiro, presidente da 
Contraf-CUT.

De acordo com ele, esse pro-
jeto visa blindar o Banco Central, 
torná-lo ainda mais indepen-
dente do governo, aniquilando 
a transparência. O BC ficaria 
assim sob controle absoluto 
dos banqueiros. “Nós queremos 
o oposto disso, que é tornar o 
BC independente do mercado 
financeiro, transparente e sob 
controle da sociedade”, afirma 
o presidente da Contraf-CUT.

Por uma conferência 
nacional do sistema fi nan-
ceiro – Para Carlos Cordeiro, a 
ofensiva do mercado financeiro 
no Congresso e contra a política 
desenvolvimentista da presidenta 
Dilma Rousseff torna ainda mais 
urgente a convocação de uma 
Conferência Nacional do Sistema 
Financeiro, antiga reivindicação 
dos bancários e da CUT.

“Os bancos estão claramente 
chantageando o governo e a 
população com a campanha ma-
ciça por aumento dos juros para 
conter a ameaça inflacionária. 
A sociedade brasileira precisa 
reagir e entrar nesse debate para 
escolher que tipo de sistema fi-
nanceiro ela quer para o Brasil”, 
afirma Carlos Cordeiro.

Dois projetos em con-
fronto – O projeto de lei que 
recebeu parecer favorável na 
CAE, de autoria do ex-senador 
Arthur Virgílio (PSDB/AM), mas 
bastante modificado pelo relator 
Dornelles, se aprovado pelo Con-
gresso, regulamentará o Artigo 
192 da Constituição e substituirá a 
Lei 4.595, de dezembro de 1964, 
que até hoje regula o sistema 

Contraf-CUT critica projeto 
dos bancos para regulamentar 

sistema fi nanceiro

financeiro. Ele é frontalmente 
contrário às propostas que vêm 
sendo aprovadas pelos bancários 
em suas conferências nacionais, 
que visam atualizar o projeto 
apresentado ao Congresso Na-
cional na década de 1990 pela 
então CNB-CUT, antecessora da 
Contraf-CUT.

O projeto de Dornelles pro-
põe mandatos de seis anos (es-
calonados) do presidente e dos 
diretores do Banco Central, que 
podem ser reconduzidos uma 
única vez. A demissão dos dire-
tores do BC só poderá ocorrer, 
segundo o projeto de Dornelles, 
se houver descumprimento de 
metas estabelecidas pelo Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) 
ou por gestão que cause grave 
prejuízo à economia nacional. 

Os objetivos principais do BC 
serão, de acordo com o projeto, 
“a estabilidade de preços e a so-
lidez do sistema financeiro”. Está 
prevista a criação de uma taxa de 
fiscalização que será recolhida, 
semestralmente, ao BC pelas 
instituições sob sua supervisão. 
Essa taxa será regulamentada pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). O BC será responsável 
pela execução das políticas mo-
netária e cambial definidas pelo 
CMN e terá autonomia para esco-
lher os instrumentos de execução 
dessas políticas.

Cheque em branco – “Ava-
liamos que definir um mandato 
de seis anos para os diretores do 
BC, não coincidindo com o man-
dato do presidente da República 
e sem estabelecer atribuições e 
responsabilidades, é passar um 
cheque em branco para as insti-
tuições financeiras. Hoje, o BC já 
vem atuando como um sindicato 
dos bancos, baixando resoluções 
que somente atendem aos inte-
resses dos banqueiros, como a 

substituição de agências e postos 
de serviços por correspondentes 
bancários, precarizando o aten-
dimento da população”, aponta 
Cordeiro.

Para o presidente da Contraf-
CUT, “mais importante seria 
regulamentar o artigo 192 da 
Constituição, após a Conferência 
Nacional do Sistema Financeiro, 
bem como estabelecer que o 
Banco Central, além das metas de 
inflação, passe a definir também 
metas sociais, como o aumento 
do emprego e da renda dos 
trabalhadores e a redução das 
desigualdades sociais do País, 
impulsionado o desenvolvimen-
to do Brasil”, conclui.

Propostas dos bancários 
– As propostas dos bancários 
para regulamentação do Artigo 
192 da Constituição defendem 
um SFN voltado para o desen-
volvimento econômico e social 
do País, democrático e sob o 
controle da sociedade. Querem, 
entre outras coisas: ampliação 
do Conselho Monetário Nacional 
(CNM), permitindo a participa-
ção fiscalizadora da sociedade; 
democratização e controle social 
do sistema financeiro; definir 
mecanismos de política eco-
nômica que o BC disporá para 
cumprir sua missão de controle 
da inflação; direcionamento de 
crédito e regulação dos juros 
para áreas prioritárias; discutir 
volumes, custos e setores a se-
rem atingidos por operações de 
crédito obrigatórias; normatizar 
a atuação dos bancos públicos e 
privados e orientar a sua atuação 
para o desenvolvimento econô-
mico e social do País; regular as 
atividades dos bancos estrangei-
ros para sejam subordinados aos 
objetivos nacionais; estabelecer 
metas sociais e não apenas con-
trole da inflação.

A Geração Edi-
torial está lançando 
novo livro e que, 
por diversas razões, 
pode reeditar o su-
cesso de obra ante-
rior publicada pela 
mesma editora, “A 
Privataria Tucana”, 
do jornalista Amaury 
Ribeiro Jr., que, entre 
o fi m de 2011 e início 
de 2012, tornou-se 
o maior best-seller 
político do século XXI 
no Brasil.

Trata-se de “A 
Outra História do 
Mensalão”, do tam-
bém jornalista Paulo 
Moreira Leite, ex-
colunista da revista 
Época e atual colu-
nista da revista IstoÉ. 
Como bônus, a obra 
ainda tem prefácio 
do jornalista Jânio 
de Freitas, colunista 
da Folha de São Paulo e um dos 
maiores – e escassos, na grande 
mídia – críticos dos excessos do 
julgamento do mensalão.

Basicamente, o livro reúne 
colunas de Moreira Leite no blog 
que tinha hospedado no portal da 
Globo na internet, o qual teve que 
abandonar após ser boicotado pela 
revista Época por estar divergindo 
da linha editorial da publicação. O 
autor, porém, inseriu textos novos 
para encadear as postagens de seu 
antigo blog.

Neste livro corajoso, indepen-
dente e honesto, Moreira Leite ousa 
afi rmar que o julgamento do cha-
mado mensalão foi contraditório, 
político e injusto, por ter feito con-
denações sem provas consistentes 
e sem obedecer a regra elementar 
do Direito segundo a qual todos 
são inocentes até que se prove o 
contrário. 

Os acusados estavam con-
denados – por aquilo que Moreira 
Leite chama de opinião publicada, 
que expressa a visão de quem tem 
acesso aos meios de comunicação, 
para distinguir de opinião pública, 
que pertence a todos – antes do 
julgamento começar. Naquele que 
foi o mais midiático julgamento da 
história brasileira e, possivelmente, 
do mundo, os juízes foram vigiados 

Livro sobre “mensalão” pode virar 
novo best-seller político

pelo acompanhamento diário, 
online, de todos os seus atos no 
tribunal. Na sociedade do espe-
táculo, os juízes se digladiaram, 
se agrediram, se irritaram e até 
cochilaram aos olhos da multidão, 
como num reality show. 

Este livro contém os 37 capí-
tulos publicados pelo autor em seu 
blog durante os quatro meses e 53 
sessões no STF. A estes artigos 
Moreira Leite acrescentou uma 
apresentação e um epílogo, pro-
curando dar uma visão de conjunto 
dos debates do passado e traçar 
alguma perspectiva para o futuro. 

A livraria Saraiva e a Livraria da 
Folha estão com preço promocional 
do livro.

Serviço:
A Outra História do Mensalão
Autor: Paulo Moreira Leite
Editora: Geração Editorial
Páginas: 352

Livraria Saraiva: http://
www. l iv rar iasara iva.com.br /
produto/4704452/a-outra-historia-
do-mensalao-as-contradicoes-de-
um-julgamento-politico - R$ 27,90.

L i v r a r i a  d a  F o l h a : 
h t tp : / / l i v ra r ia . fo lha .com.br /
catalogo/1198190/a-outra-histo-
ria-do-mensalao?tracking_num-
ber=711 – R$ 26,90.

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará fi rma mais um convênio visan-
do capacitar profi ssionais do mercado 
fi nanceiro; executivos e gerentes 
de bancos, executivos da área de 
investimentos, gerentes de contas 
principalmente de empresas, para 
os exames de certifi cação ANBID, 
oferecendo descontos de 25% para 
seus associados e dependentes no 
curso de MBA em Gestão Bancária 
e Finance realizado pelo INBEC 
– Instituto Brasileiro de Educação 
Continuada em parceria com a UNI-
CID – Universidade Cidade de São 
Paulo, chanceladora do curso.

Além do curso de MBA Gestão 
Bancária e Finance, o INBEC oferece 
uma  gama de cursos de MBA e de 
Extensão que você pode verifi car no 

Bancários têm descontos especiais 
em curso de MBA

site www.inbec.com.br .
Os bancários sindicalizados 

que efetivarem a matrícula no curso 
estarão concorrendo ainda a uma 
bolsa integral (100%) nas mensa-
lidades que será sorteada na sede 
do Sindicato.

O INBEC possui sedes em todas 
as capitais brasileiras e a matriz fi ca 
localizada na Rua Joaquim Nabuco, 
2906, em Fortaleza.

Faça a sua matrícula pela inter-
net: www.inbec.com.br/representa.

Mais informações sobre o curso 
ligue: (85) 3023-6657 /  (85) 3215-
6400 / (85) 8821-6704.

Para falar sobre convênios do 
Sindicato, entre em contato com 
Girlane Guabiraba, pelo telefone (85) 
3252-4266.



Tr
ib

u
n
a 

B
an

cá
ri
a 

n
º 

1
2
8
1
 d

e 
1
5
 a

 2
0
 d

e 
ab

ri
l 
d
e 

2
0
1
3
 –

 p
ág

. 
3A hora é de mobilização já!

PLANO DE FUNÇÕES SEM NEGOCIAÇÃO

O calendário de luta e mobiliza-
ção construído pelo Comando Nacio-
nal dos Bancários havia feito o Banco 
do Brasil anunciar uma mesa com a 
Contraf-CUT, federações e sindicatos 
na última terça-feira, 9/4, para discutir 
o plano de funções comissionadas. 

Em cima da hora, na tarde do dia 
8/4, o banco desmarcou a reunião 
com a representação dos trabalha-
dores, informando à Contraf-CUT 
através de um frio comunicado e 
desrespeitando os dirigentes que já 
se encontravam em Brasília, vindos 
de todas as partes do País.

A direção do banco mandou um 
boletim pessoal para todos os fun-
cionários, negando a possibilidade 
de negociar quaisquer alterações 
no plano de funções. O banco não 
quer negociar, mas aceita, segundo 
o comunicado, “prestar qualquer tipo 
de esclarecimento, quer individual, 
quer coletivamente”, e ainda pinta 
de cor de rosa a sua relação com 
os trabalhadores, afi rmando que 
houve “adesão integral às Funções 
de Confi ança” e “30% de adesão às 
Funções Gratifi cadas”. 

“Essas afirmações mostram 
a distância abissal que a diretoria 

Banco do Brasil não negocia plano de funções e 
Contraf-CUT marca greve de 24h para dia 30/4

m a n t é m 
dos fun-
cionários. 
A política 
de recur-
sos huma-
nos que a 
d i retor ia 
do banco 
pratica é 
m a n d a r 
o r d e n s 
através de 
torpedos, 
inclusive 
nos fi ns de 
semana, cobrar metas por telefone, 
mandar vender, vender e vender, 
humilhar gestores e funcionários, 
pressionar, exaltar os puxa-sacos, 
descomissionar e incentivar a pos-
tura ditatorial de alguns gestores”, 
critica William Mendes, secretário de 
Formação da Contraf-CUT e coorde-
nador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do BB. “Cada diretor que 
assume a gestão de pessoas torna 
mais cruel o tratamento. Com esse 
inferno criado pelo banco, é crescente 
o número de bancários que vive à 
base de calmantes e medicamentos 

tarja-preta”, completa.
O banco diz que não negocia o 

Plano de Funções. Não quer ouvir os 
sindicatos dizerem que o objetivo do 
banco é transformar em teto o VR de 
cada cargo comissionado. Não quer 
ouvir a discordância dos sindicatos 
com a diminuição do valor das fun-
ções gratifi cadas. Não quer ouvir a 
reivindicação da Contraf-CUT de não 
reduzir o valor do Adicional de Função 
de Confi ança. Não quer atender a 
reivindicação dos funcionários de não 
mexer nos direitos conquistados com 
greve, como o adicional por mérito, 

“A truculência do BB 
está levando os tra-
balhadores à greve. 
Se não houver nego-

ciação, os trabalhadores não terão 
outra saída. Não podemos aceitar 
essa situação. Estamos denunciando 
a gestão do BB como temerária e 
desrespeitosa”, denuncia o presi-
dente do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, Carlos Eduardo Bezerra, 
em manifestação realizada nesta 
terça-feira, 9/4, em frente ao Centro 
de Eventos do Ceará, em Fortaleza, 
local onde se realizou um encontro 
reunindo 2.300 gestores do banco.

O presidente do Sindicato en-
fatizou ainda que enquanto o banco 
faz festa em evento “motivacional” 
para administradores das regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a 
grande massa de trabalhadores do 
BB sofre com agências lotadas e 
amarga a dispensa de vigilantes do 
autoatendimento (prejudicando a já 
cambaleante segurança das agên-
cias), corte de viagens necessárias 
de trabalho (como as dos fi scais de 
operações), cancelamento de férias, 
cortando dinheiro para água nas 

o aumento 
real de 36% 
no piso e 
o reajuste 
de mais de 
16% acima 
da inflação 
sobre todas 
as verbas 
s a l a r i a i s , 
inclusive as 
gratifi cações 
de função, o 
que fez com 
que mais de 
30 mil co-

missionados passassem a ganhar 
mais que o VR na última década de 
campanhas unifi cadas.

“O banco não dá ouvidos à 
realidade. Os funcionários aderi-
ram às funções de confi ança por 
saberem que, nesse clima de terror, 
perderiam as comissões. Muitos 
aderiram às funções gratifi cadas 
com medo de serem discrimina-
dos e colocados na ‘geladeira’ em 
futuras promoções. Mas o banco 
prefere ver o mundo cor de rosa, 
desprezando a realidade, enquanto 
trata os funcionários do BB como 

verdadeiros frangos a serem de-
penados”, acrescenta o presidente 
do Sindicato dos Bancários, Carlos 
Eduardo Bezerra.

Greve neles! – Para fazer o 
banco ouvir o que os funcionários 
estão transmitindo aos sindicatos, a 
Comissão de Empresa dos Funcioná-
rios do BB, que assessora a Contraf-
CUT nas mesas específi cas, fez 
manifestação na terça-feira, 9/4, em 
Brasília entre os prédios da direção 
geral, no horário da reunião desmar-
cada pelo BB, mandando à direção 
todos os protestos, reivindicações e 
reclamações que seriam levados na 
mesa de negociação.

A Contraf-CUT e os sindicatos 
resolveram convocar os funcionários 
do Banco do Brasil para uma greve 
de 24 horas no dia 30 de abril, dan-
do continuidade às paralisações e 
protestos que já marcaram os três 
Dias Nacionais de Luta feitos desde 
fevereiro. 

“Se a direção do banco só ouve 
nossas reclamações quando tem 
greve, é isso que eles vão ter: greve 
neles!”, adverte o diretor do Sindicato, 
Bosco Mota. 

Sindicato realiza protesto e Banco do Brasil chama batalhão de choque da polícia
agências, ar condicionados inope-
rantes, obrigando os funcionários a 
utilizarem folgas em um prazo (ilegal) 
determinado e desrespeitando o cor-
po funcional com a implantação, sem 
diálogo, de um plano de funções que 
reduz direitos e salários.

Carlos Eduardo informou ain-
da que na segunda-feira, 8/4, por 
volta das 17h, o BB enviou ofício à 
Contraf-CUT cancelando a reunião 
de negociação com os trabalhadores 
que seria realizada nesta terça, 9/4, 
para debater o plano de funções. “A 
luta contra os desmandos do ban-
co, e esse plano de funções é um 
exemplo claro disso, é nacional e 
os trabalhadores do BB estão todos 
mobilizados para combater essa 
postura. Não negociar o plano de 
funções é um erro absurdo porque 
nós não vamos desistir de lutar por 
nossos direitos”, afi rma.

Já o diretor Gustavo Tabatinga 
lembrou que essa atitude do BB de 
não negociar o plano de funções tem 
também sérias implicações jurídicas. 
“Os funcionários estão totalmente 
desmotivados. A gratifi cação de fun-
ção foi reduzida em alguns casos a 

30%, a perspectiva de incremento nas 
funções dos gestores praticamente 
inexiste nesse novo plano. Com 
esse plano o passivo trabalhista da 
empresa aumenta em 200%, isso de 
forma alguma é razoável”, ressaltou.

“O governo Dilma estabeleceu 
metas sociais e de regulação do 
mercado para o Banco do Brasil, 
como redução de spread e juros e 
aumento do crédito, porém  a direção 
do banco tem sido incompetente em 
cumprir essas medidas respeitando 
seus funcionários. Para atingir seus 
objetivos, o presidente, Aldemir 
Bendine e o diretor de Pessoas, 
Carlos Neto, têm recorrido a posturas 
antisindicais, fascistas, autoritárias e 
de gestão temerária”, avalia o diretor 
do Sindicato, José Eduardo Marinho.

Aposentados – O diretor do Sin-
dicato, Plauto Macedo, ressaltou ain-
da a questão do plano odontológico 
implantado pelo BB que não abrange 
os aposentados. “Historicamente, 
todos os direitos dos funcionários 
da ativa eram implantados também 
para os funcionários aposentados. 
O banco afi rmou de início que iria 

analisar a implantação do plano 
também para esses funcionários, 
mas até hoje, nada foi apresentado. 
É bom que essa gestão que está aí 
se lembre que um dia também vai se 
aposentar e vai perder direitos, como 
nós estamos perdendo”, disse.

Banco chama batalhão de 
choque – Desde o início da manhã 
desta terça-feira, 9/4, quando o Sin-
dicato chegou ao local do evento, 
o Banco do Brasil tentou impedir 
a manifestação da representação 
dos trabalhadores. Primeiro, impe-
dindo que os carros da entidade se 
aproximassem do local e por último, 
acionando a Polícia Rodoviária Es-
tadual e o Batalhão de Choque da 
Polícia Militar do Estado. Um carro 
do Sindicato chegou a ser guinchado.

Entretanto, os diretores do 
SEEB/CE mantiveram-se fi rmes e 
o protesto continuou registrando 
todas as tentativas de impedir a 
ação sindical. A manifestação contou 
ainda com banda de música e faixas 
com mídia da campanha nacional 
convocando todos os funcionários 
do BB à luta, pois só com mobiliza-

ção pode-se evitar a mordida nos 
direitos dos trabalhadores. Ao fi nal, 
o Sindicato realizou a malhação dos 
Judas, batizados pela entidade de 
“Dida Iscariotes” e "Carlu's Netu's", 
em alusão lúdica e crítica ao presi-
dente do banco, Aldemir Bendine, 
e também do diretor de Gestão 
de Pessoas do BB, Carlos Neto, 
responsáveis diretos pela postura 
fascista do Banco.

“Lamentamos profundamente 
a postura do Banco do Brasil com 
seus funcionários. Tratar o movi-
mento sindical desse jeito é coisa 
da época da ditadura e do período 
neoliberal. O BB vem nos últimos 
meses numa postura absurda e 
totalmente temerária e ainda chama 
seus gestores para implantar essa 
postura no restante no corpo funcio-
nal, para que seus administradores 
falem a mesma língua dessa direção 
totalmente equivocada. É bom que 
tenham verba para esses eventos, 
mas é fundamental que tenha 
verba também para dar condições 
de trabalho dignas para todos os 
trabalhadores”, afi rma Bosco Mota, 
diretor do Sindicato.

Foto: Contraf-CUT
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PRECARIZAÇÃO

CULTURA

RESGATE HISTÓRICO

Bancários paralisam agência 
Aldeota em dia nacional de luta

A Comissão Especial de Anis-
tia Wanda Sidou julgou dia 6/4 na 
Secretaria da Justiça e Cidadania 
(Sejus), os primeiros pedidos de in-
denização para anistiados políticos 
neste ano. Os processos do ex-pre-
sidente do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, José de Moura Beleza 
(pós-mortem), Luiza Vasconcelos 
Camurça e Simone Simões Fer-
reira Soares foram aprovados por 
unanimidade no valor máximo de 
R$ 30 mil. Os três foram presos e 
torturados durante a ditadura militar. 
Moura Beleza foi preso na Ilha de 
Fernando de Noronha pela ditadura.

Mário Albuquerque, presidente 
da Comissão de Anistia, que tam-
bém foi preso político, explica que 
a Comissão trabalha na dimensão 
da memória, com intuito de que os 
crimes que ocorreram no passado 
se tornem de conhecimento público 
e não sejam apagados pelo tempo.

“É preciso que as pessoas 
não esqueçam que esse Estado 
democrático de direito que vivemos 
hoje se deve muito a essas pes-
soas, que pagaram um preço muito 
alto, com prisão e tortura. É uma 
forma de a sociedade reconhecer 
a importância dessas pessoas. E 

José de Moura Beleza é anistiado por comissão que 
repara erros da ditadura

também para sinalizar para o futuro 
que o Estado não é conivente com 
essas práticas, para que a gente 
possa, cada vez mais, fortalecer o es-
tado democrático no País”, salienta. 
Nestes 11 anos, a Comissão recebeu 
480 pedidos, analisou e deferiu 228, 
pagando cerca de R$ 5,5 milhões aos 
anistiados políticos.

José de Moura Beleza – O 
bancário foi o primeiro candidato 
a prefeito pelas forças populares 
no Ceará, em 1962. Concorreu, 
na época, contra o general Murilo 
Borges e perdeu, em uma eleição 
possivelmente fraudada. Foi cassado 
quando era presidente do Sindicato 
dos Bancários e passou muito tempo 
preso em Fernando de Noronha, o 
que acarretou graves consequên-
cias em sua vida. A partir de então, 
Moura Beleza nunca mais conseguiu 
reconstruir sua vida política.

Moura Beleza nasceu em Limeira 
(PI) e assumiu o cargo de escriturário 
do Banco do Brasil através de concur-
so público, em 1942. Foi presidente 
do Sindicato por sete anos e nunca 
faltou um dia sequer ao banco, pois 
na época, as faltas em atuação sin-
dical eram descontadas como férias 

ou licença prêmio. Após atuar como 
importante liderança sindical no 
Ceará, Moura Beleza foi demitido do 
banco pelo governo federal, através 
de um decreto presidencial. 

 Aglutinador de massas, exímio 
orador e sindicalista íntegro fazem 
parte da representação desse líder 
sindical, que permaneceu envolto 
sob o manto de respeitabilidade. 
Hoje, ele batiza a atual sede do 
Sindicato dos Bancários do Ceará.

Recentemente, durante a primei-
ra reunião do GT de terceirização da 
CUT com a presença do secretário 
de Relações de Trabalho do MTE 
(Ministério do Trabalho e Emprego), 
Manoel Messias, dirigentes da Cen-
tral expuseram sua preocupação 
com a tramitação do PL 4330 no 
Congresso Nacional.

E esta inquietação tem motivos. 
O deputado federal Arthur Maia, 
relator do projeto na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) na 
Câmara, apresentou seu relatório 
na semana passada indicando a 
aprovação do PL e abriu o prazo de 
cinco sessões seguidas a partir do 
dia 4/4 para análise e apresentação 
de emendas. O projeto, de autoria 
do deputado e empresário Sandro 
Mabel, é uma afronta aos direitos 
da classe trabalhadora, já que busca 
regulamentar a terceirização pela via 
da precarização.

A última versão do PL (substi-

Projeto de terceirização obtém parecer 
favorável e ameaça trabalhadores

tutivo do deputado federal Roberto 
Santiago) não prevê restrições de ati-
vidades que podem ser terceirizadas, 
tampouco coloca a responsabilidade 
solidária das empresas contratantes 
como marco para a contratação de 
prestadoras de serviços.

A CUT e o Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará cobram que o debate 
sobre a regulamentação da terceiri-
zação seja feito dentro do espectro 
da garantia do fi m da precarização 
e pela igualdade de direitos e de 
tratamento no trabalho.

“Num cenário de desenvolvi-
mento econômico do País e gera-
ção de mais empregos formais, é 
inadmissível se aprovar um projeto 
como esse que precariza as rela-
ções de trabalho. Os trabalhadores 
brasileiros terão que se mobilizar 
urgentemente para impedir esse 
golpe contra a classe trabalhadora”, 
afi rma o presidente do Sindicato , 
Carlos Eduardo Bezerra.

O Sindicato dos Bancários 
do Ceará continua em busca de 
talentos bancários para compor 
a programação do Botequim dos 
Bancários, que será inaugurado 
no próximo dia 26/4. Bancários, 
sindicalizados ou não, que 
possuem algum talento artísti-
co devem acessar o link www.
bancariosce.org.br/bancult.php 
e preencher o formulário para 
inscrever-se no BANCULT – 
um banco de talentos. Uma 
comissão escolherá quem irá se 
apresentar no Botequim.

O Botequim dos Bancários 
é um projeto que visa ser uma nova 
opção de lazer e cultura para a ca-
tegoria e para a cidade. Com uma 
programação bastante diversifi cada, 
o projeto será mensal e pretende ser 
um espaço de valorização de artistas 
locais, além de revelação de talentos 
bancários.

Com o cenário de um típico 
boteco brasileiro e serviço de bar, o 
Botequim contará com entrevistas, 
shows musicais, exposições, dança, 
poesia, teatro, humor, literatura e 
tantas outras expressões artísticas 
possíveis. A programação de estreia 
já está defi nida. Confi ra:

Conversa de Botequim – O jor-
nalista Nelson Augusto vai conversar 
com a cantora cearense Nayra Costa, 
participante do reality show musical 
The Voice Brasil, transmitido pela 
TV Globo no ano passado. A can-
tora vai falar sobre sua experiência 
no uso das redes sociais como um 
novo instrumento de divulgação de 
trabalhos artísticos.

A cantora Nayra Costa tem 28 
anos de idade e nasceu em Forta-
leza. Filha de uma empresária do 
ramo musical, ela canta profi ssio-
nalmente desde os 14 anos. Nayra 
costuma se apresentar em bares 
e cantar músicas covers de Jazz 
e Soul. Em sua apresentação de 
estreia no The Voice Brasil, a voz 
potente da cantora rendeu inúmeros 
elogios de Lulu Santos e Daniel – 
jurados do programa.

Talento Bancário – Espaço 
reservado para apresentação de 
bancários cadastrados no BANCULT 
(um banco de talentos bancários). Os 
interessados em compartilhar e divul-
gar seus talentos devem acessar o 
link www.bancariosce.org.br/bancult.

Cadastre-se no BANCULT e 
participe da programação do 

Botequim dos Bancários

php para inscrever-se. Uma comissão 
vai analisar o banco de talentos e 
escolher quem irá se apresentar no 
Botequim.

Apresentação Musical – Para 
a estreia do projeto, duas atrações 
musicais já estão confi rmadas: a 
banda O Verbo e o cantor Zé Maria 
Guedes.

O Verbo: com 11 anos de estra-
da, a banda de pop rock é formada 
por Alex Sampaio, Mauro Oliveira, 
Ponciano Braide e Wilson Neto. O 
Verbo já se apresentou em diversos 
festivais, como Ceará Music e Férias 
no Ceará – além de ter dividido o pal-
co com artistas de renome nacional, 
como Nando Reis, Skank, Kid Abe-
lha, Lulu Santos, Nenhum de Nós e 
Engenheiros do Hawaii.

Zé Maria Guedes: Bancário 
aposentado da Caixa Econômica 
Federal, o cantor já tem o talento 
reconhecido pelos colegas e o 
trabalho conhecido na cidade pela 
interpretação de músicas românticas, 
principalmente as do repertório de 
Altemar Dutra. Infl uenciado pelo pai, 
Zé Guedes começou a carreira ainda 
criança participando de programas 
de auditório e, hoje, se apresenta 
nos programas do Augusto Borges 
e Fred Benevides da TVC. Membro 
de movimentos culturais da cidade 
relacionado à música, o cantor 
está se preparando para lançar seu 
quinto CD.

Além desse formato fixo de 
atrações, o Botequim contará ainda 
com performances artísticas e sor-
teios ao longo da noite. O Botequim 
funcionará das 18h30 às 21h30, toda 
última sexta-feira do mês, na sede 
do Sindicato (Rua 24 de maio 1289 
– Centro – Fortaleza/CE).

O Sindicato dos 
Bancários do Ceará 
paralisou durante todo 
o dia 11/4 a agência 
Aldeota do Santan-
der, num dos principais 
corredores bancários 
de Fortaleza, para pro-
testar contra o abuso 
administrativo do banco 
na cobrança de metas 
e venda de produtos. A 
lista de reclamações é 
extensa: número insu-
fi ciente de funcionários 
para suprir a deman-
da; metas abusivas, 
inclusive para caixas; 
i r regular idades na 
prospecção de contas 
universitárias; assédio 
moral em reuniões para 
cobranças de metas, 
inclusive com a divulgação das metas 
individuais, entre outras questões.

A manifestação do Sindicato fez 
parte de um Dia Nacional de Luta com 
mobilizações semelhantes em todo 
o País, como forma de pressionar 
o Santander a acabar com esses 
desmandos.

“Nesses últimos meses, o San-
tander vem massacrando os funcio-
nários em relação aos seus direitos. 
Para se ter uma ideia, no dia 3/12/12, 
o banco demitiu 1.280 trabalhadores 
em todo o País, só daqui do Ceará 
foram 11, e isso signifi cou a elimina-
ção de 975 postos de trabalho”, relata 
o diretor do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, Eugênio Silva. 

De acordo com Eugênio, es-
sas demissões criaram um efeito 
devastador, pois os bancários 
que permaneceram estão sobre-
carregados e não conseguem 
suprir a demanda das agências, 
gerando inclusive problemas como 
extrapolação de jornada, desvio 
de funções e adoecimento. Outra 
questão levantada por Eugênio é 
a das metas para os caixas. “Isso 
é absurdo porque caixa é para 
fazer recebimento e pagamento e 
atender bem e não cumprir metas 

de venda, vender é para a área 
comercial”, explica.

Já o diretor do Sindicato, Clé-
cio Morse, ressaltou os problemas 
existentes na prospecção de contas 
universitárias. Segundo ele, quando 
termina o expediente nas agências, 
o banco designa um funcionário e 
o manda para as faculdades abrir 
contas. “Quando termina o seu ex-
pediente, o bancário imagina que vai 
para o seio da sua família, mas na 
verdade, o gestor o manda para os 
campus universitários abrir contas. 
Além disso, o trabalhador está fora 
do seu horário de trabalho e o banco 
não faz sequer o pagamento de horas 
extras. Se este sofrer algum tipo de 
acidente no trajeto não tem como 
comprovar que estava em serviço e 
isso é uma grave  ilegalidade”, afi rma.

Eugênio relatou também a 
preocupação com a realização de 
reuniões diárias para a cobrança de 
metas. “Nessas reuniões há pressão 
na cobrança das metas, de forma a 
humilhar e até massacrar os funcio-
nários que não cumprem suas metas. 
E o que é pior, alguns gestores estão 
divulgando a produção individual de 
cada bancário e isso gera constrangi-
mento perante os colegas, o que não 

pode ser feito de acordo com o que 
está previsto na nossa convenção 
coletiva”, explica. 

Em visita a algumas unidades, 
o SEEB/CE constatou que alguns 
bancários estão adoecendo face à 
prática de assédio moral por conta 
da cobrança das metas. Há relatos 
de bancários que, no domingo ao 
meio dia, já fi cam preocupados com 
o que vão enfrentar na reunião para a 
cobrança de metas na segunda-feira.

 “Esse descaso absurdo do 
banco com as condições de trabalho 
dos funcionários, somado à pressão 
das metas, vem tornando insuportá-
vel a situação dentro das agências 
do Santander, gerando estresse, 
assédio moral e adoecimento de fun-
cionários”, alerta o dirigente sindical.

“O que nós queremos é que 
o Santander respeite o Brasil e os 
brasileiros, pare de enrolar nas 
negociações específi cas e atenda 
as reivindicações dos funcionários”, 
conclui Clécio Morse.

O Sindicato dos Bancários conti-
nuará visitando todas as unidades do 
Santander no Estado nesta e nas pró-
ximas semanas, para acompanhar de 
perto o nível de cobrança de metas e 
abusos praticados pelo banco.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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5Interior CONECEF

CONGRESSO NACIONAL

MESA PERMANENTE

NEGOCIAÇÃO

PREVI

A Contraf-CUT, assessorada 
pela Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE-Caixa), realiza o 29º 
Congresso Nacional dos Emprega-
dos da Caixa Econômica Federal 
(Conecef), nos dias 17, 18 e 19 de 
maio, no Hotel Holiday Inn, em São 
Paulo. O encontro, com apoio da Fe-
nae, irá defi nir a pauta de negociação 
permanente com o banco.

As teses deverão ser inscritas 
até o próximo dia 22/4 e os fóruns 
preparatórios precisam ser realiza-
dos até o dia 6/5. Já a inscrição das 
delegações e o envio dos relatórios 
desses encontros devem ocorrer até 
o dia 7/5.

“O Conecef é um momento 
importante para se debater o papel 
social da Caixa, as condições ine-
rentes ao trabalho e ao cotidiano 
do bancário, além de ser momento 
de mobilização e organização da 
categoria para as negociações 
permanentes”, avalia Jair Ferreira, 

Contraf-CUT realiza 29º Congresso 
dos Empregados da Caixa em maio

coordenador da CEE/Caixa.
O critério para participação 

é de um delegado para cada 300 
bancários da Caixa ou fração maior 
ou igual a 150, considerada a base 
estadual, garantindo-se no mínimo 
dois por estado. Os aposentados 
participarão na mesma proporção 
dos ativos, garantindo-se no mínimo 
um por estado. Também é importante 
que seja respeitado a cota de gênero 
de 30%. 

Os empregados da Caixa deba-
terão pelo menos 15 temas:

1) Organização do Movimento; 
2) Papel Social da Caixa; 3) Saúde 
do Trabalhador/Condições de Traba-
lho; 4) Condições de funcionamento 
das Unidades; 5) Saúde Caixa; 6) 
Funcef; 7) Aposentados; 8) Segu-
rança Bancária; 9) Representação 
dos Trabalhadores no Conselho de 
Administração da Caixa; 10) Jornada; 
11) Sipon; 12) Isonomia; 13) Carreira; 
14) Terceirização; 15) Contratação.

A Contraf-CUT, assessorada 
pela Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil, 
realiza o 24º Congresso Nacional dos 
Funcionários do BB, nos dias 17, 18 
e 19 de maio, no Hotel Holliday Inn, 
em São Paulo. O evento irá defi nir a 
pauta específi ca de reivindicações 
dos trabalhadores do BB.

As orientações para o Congres-
so já foram encaminhadas para as 
federações de bancários, estabe-
lecendo os critérios de participação 
e o número das delegações por 
estado. A Contraf-CUT orienta que 
as delegações observem a cota de 
gênero de 30%.

Para o secretário de formação 
da Contraf-CUT e coordenador da 
Comissão de Empresa dos Funcio-
nários do BB, William Mendes, “este 
será um Congresso a ser construído 
com muita unidade do funcionalismo 
para enfrentar os desmandos da 
direção do BB”.

Ele destaca que “a empresa aca-
bou de implantar um plano de funções 
unilateralmente com graves prejuízos 
aos trabalhadores e vem assediando 
de forma absurda por metas abusi-
vas e desviando o papel do banco. 
Chegamos a um nível insuportável 

24º Congresso dos Funcionários do 
BB acontece em maio

de desrespeito ao funcionalismo e 
às entidades sindicais”.

A realização de assembleias e 
encontros preparatórios pelos sindi-
catos e federações deverá ocorrer até 
o dia 6/5, com prazo de inscrição das 
delegações até o dia 7/5 na Contraf-
CUT. As teses deverão abordar os 
temas da pauta do Congresso e 
precisam ser enviadas até o dia 22/4 
para a Contraf-CUT.

Os funcionários do BB irão de-
bater quatro grandes temas: 

1. Remuneração e condições 
de trabalho: Carreira: piso, plano 
de funções, ascensão profi ssional; 
jornada de trabalho nas funções co-
missionadas e metas e remuneração 
variável.

2. Saúde e Previdência: Cassi; 
Previ; Plano odontológico; Fusesc; 
Economus e Segurança Bancária.

3. Organização do Movimento: 
Formas de mobilização; Delegados 
sindicais e OLT; Conselho de Usu-
ários da Cassi e Representante no 
Conselho de Administração do BB.

4. Banco do Brasil e o Sistema 
Financeiro Nacional (SFN): BB e o 
crédito; Metas de produtos fi nancei-
ros; Terceirização e Correspondentes 
Bancários e Internacionalização.

O Sindicato dos Bancários 
do Ceará visitou algumas agên-
cias do Bradesco no Interior 
e constatou o clima de total 
insegurança a que estão subme-
tidos funcionários e população. 
Os diretores Carlos Henrique, 
Marcos Francelino e Aílson 
Duarte visitaram unidades como 
a agência do Bradesco em Se-
nador Pompeu (275,1 km de 
Fortaleza), assaltada no último 
dia 5/4, Pacatuba (onde um 
caixa eletrônico foi explodido, 
dia 7/4) e Maracanaú (onde um 
policial foi ferido após reagir a 
uma saidinha bancária na porta 
da agência Pajuçara, dia 2/4).

Em Senador Pompeu, três 
homens armados entraram na 
agência, por volta das 13h15min, 
e anunciaram o assalto. Eles 
renderam clientes, funcionários 
e o gerente, fugindo em segui-
da em um automóvel com todo 
o dinheiro do caixa, além de 
pertences dos clientes e fun-
cionários. O valor levado pelos 
assaltantes não foi informado 

Sindicato visita agências 
do Bradesco e constata 

precariedade da segurança

pela administração do banco. O 
Sindicato conversou e orientou 
os funcionários da agência sobre 
seus direitos, como a emissão 
da Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT).

“O que nós constatamos 
nessas visitas foi a precariedade 
da segurança nas unidades do 
Bradesco. A situação em Senador 
Pompeu, por exemplo, é gravís-
sima. Não há portas detectoras 
de metal e um número reduzido 

de vigilantes para dar conta da 
segurança de toda a agência, 
cenário que se repete em pra-
ticamente todas as agências do 
banco. Sabemos que no Interior a 
segurança pública já é precária e 
o mínimo que podemos esperar 
de um banco tão lucrativo como 
o Bradesco é um investimento 
maior na proteção à vida das pes-
soas – funcionários e clientes”, 
cobrou o diretor do Sindicato, 
Carlos Henrique Colares.

Decepção. É com essa palavra 
que representantes da Contraf-CUT, 
federações e sindicatos resumem o 
resultado da reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) do SantanderPrevi 
que ocorreu na terça-feira (9/4), em 
São Paulo. O banco repetiu a mesma 
enrolação de reuniões anteriores.

A constituição de um GT para 
democratizar e garantir transparên-
cia no processo eleitoral do plano 
de previdência complementar da 
maioria dos trabalhadores do banco 
espanhol está prevista na cláusula 
33ª do acordo aditivo assinado entre 
as entidades sindicais e a instituição 
fi nanceira. No entanto, os encontros 
desse GT não avançaram em nenhu-
ma melhoria no processo eleitoral 
do plano até o momento.

O último encontro do GT, ter-
ceira reunião do grupo de trabalho, 
foi em abril de 2012. A proposta dos 
representantes dos trabalhadores 
para adequação no processo elei-
toral do plano de previdência com-

Em nova enrolação, nada de mudanças na 
eleição do SantanderPrevi

plementar foi entregue ao Santander 
no dia 23 de março. A reivindicação 
é que o pleito, democrático e trans-
parente, seja defi nido por comissão 
eleitoral paritária entre participantes e 
banco, onde serão defi nidos prazos e 
critérios para a eleição. Após um ano 
e 20 dias, nenhuma contraproposta 
foi apresentada.

Entenda o caso – Em junho de 
2011, o juiz Helmer Augusto Toqueton 
Amaral, da 8ª Vara Cível Central de 
São Paulo, anulou a eleição realizada 
entre 28/1 e 4/2, de forma unilateral, 
pelo SantanderPrevi. A ação contra o 
processo foi movida pela participante 
Luiza Maria Mendes de Almeida, 
diretora da FEEB/RJ-ES, por inter-
médio do Departamento Jurídico da 
Afubesp. Decisão acatada também 
na segunda instância, pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Pau-
lo. Em dezembro do mesmo ano, 
representantes dos bancários e a 
direção do banco espanhol assinaram 

a renovação do Acordo Coletivo 
Aditivo à CCT 2011/2012, com a 
inclusão de novas cláusulas, dentre 
elas a que prevê GT para discutir o 
processo eleitoral democrático no 
SantanderPrevi.

Em 16 de março de 2012, após 
insistência das entidades sindicais, 
o banco marcou a primeira reunião 
do GT sobre o SantanderPrevi. Ficou 
defi nido que novo encontro, realizado 
em 23 de março daquele ano, infor-
mações sobre o plano de previdência 
seriam apresentadas pelo banco e os 
dirigentes sindicais apresentariam 
proposta dos trabalhadores. Essa 
proposta foi entregue ao banco. Uma 
nova data foi agendada: 13/4/2012. 
Nesta terceira reunião, represen-
tantes do banco informaram que 
ainda havia dúvidas em relação à 
proposta de adequação no processo 
eleitoral. A partir daí, uma série de 
outras demandas fez com que as 
reuniões do GT do SantanderPrevi 
fossem adiadas.

A diretoria executiva da Previ 
– o fundo de pensão dos funcioná-
rios do Banco do Brasil – iniciou no 
último dia 1º/4, no Rio de Janeiro, 
as apresentações dos resultados de 
2012 aos participantes da Entidade.  
A apresentação em Fortaleza está 
marcada para o próximo dia 24/4, 
no Ponta Mar Hotel (Av. Beira Mar, 
2200 – Meireles), a partir das 9h.

Para William Mendes, secre-
tário de formação da Contraf-CUT 
e coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do BB, 

Iniciadas as apresentações dos resultados de 2012 em 
capitais e na internet

“todas as conquistas da Previ a 
partir de 2000 são frutos da gestão 
compartilhada entre os represen-
tantes eleitos e os indicados pela 
patrocinadora. Além disso, todas as 
melhorias de benefícios negociados 
em 2005, 2007 e 2010 foram re-
sultados da luta e mobilização dos 
trabalhadores a partir das entidades 
sindicais”, salienta.

Para os participantes, os eventos 
são uma oportunidade de acompa-
nhar de perto a gestão do seu plano 
de benefícios, conhecer os resultados 

e os desafi os do ano, além de pode-
rem aproveitar o contato direto com 
a diretoria executiva da Previ para 
esclarecer dúvidas, fazer críticas e 
dar sugestões aos dirigentes.

Relatório Anual digital – Re-
sultado de 2012 pode ser acessado 
em formato totalmente digital, com 
conteúdo mais leve e recursos mul-
timídias e vídeos, para uma leitura 
mais agradável. O documento já 
está disponível no site da Previ 
(www.previ.com.br).

A Contraf-CUT, federações e 
sindicatos retomam na quarta-feira 
(17/4), às 14h30, a negociação da 
mesa permanente com a Caixa 
Econômica Federal, em Brasília. Os 
representantes dos empregados vão 
debater pendências do acordo aditivo 
da Caixa à convenção coletiva de 
trabalho 2012/2013.

Uma delas refere-se às condi-
ções de trabalho dos tesoureiros. A 
Caixa deveria ter apresentado até o 
dia 31/3 deste ano um plano de ação 
para solucionar os problemas de con-
dições de trabalho dos tesoureiros. 

Outro ponto da pauta será a 
questão do descomissionamento. 
Na negociação permamente, reali-
zada em fevereiro, foi entregue um 
documento à Caixa com as propostas 
dos empregados para defi nição de 
regras de descomissionamento. Hoje 
quem determina unilateralmente o 
descomissionamento é o gestor sem 
qualquer critério, o que deixa o ban-

Contraf-CUT retoma negociação com 
Caixa na quarta, 17/4

cário em uma situação de completa 
vulnerabilidade. Conforme o acordo 
aditivo da Caixa, o prazo para o banco 
apresentar uma proposta encerrou-
se no dia 31/3.

Login único – Os dirigentes 
sindicais também vão cobrar da Caixa 
informações sobre o andamento da 
implantação do login único. Fruto 
da mobilização dos trabalhadores 
na Campanha Nacional de 2012, a 
ferramenta de trabalho começou a 
ser implantada nos edifícios Matriz I 
e II, na Filial e nas superintendências 
regionais.

As entidades sindicais defen-
dem agilidade da Caixa na implan-
tação do login único também para 
os empregados das agências. A 
orientação é para que os trabalha-
dores acompanhem esse processo 
cuidadosamente e, se necessário, 
denunciem aos sindicatos qualquer 
problema no novo sistema. 

Foto: SEEB/CE
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Smartphones para as mães
Os aparelhos smartphones estarão desonerados antes do 

Dia das Mães, no segundo fi m de semana de maio, segundo 
o ministro Paulo Bernardo (Comunicações). No dia 9/4 foi 

publicado decreto que retira as contribuições de PIS/Cofi ns 
para aparelhos produzidos no Brasil, que custem até 

R$ 1.500,00. Essa redução signifi ca a menos 9,25% sobre 
o preço fi nal do produto. O Ministério das Comunicações 

destacou que aparelhos das marcas Samsung, Apple, 
Nokia e Motorola já possuem produção nacional e 

poderão entrar na lista para cobrança menor de impostos. 
Atualmente, segundo o governo, existem 65 milhões de 

smartphones no Brasil. 

Privataria x FHC
Um grupo de jornalistas, 
intelectuais e professores 

universitários progressistas 
lançaram dia 8/4 uma 

campanha para defender o 
nome do jornalista Amaury 

Ribeiro Júnior para a 
Academia Brasileira de 
Letras (ABL). Jornalista 

premiado, hoje funcionário 
da TV Record, Ribeiro Jr. 
é autor do best-seller “A 
Privataria Tucana”, livro-

reportagem que denuncia 
irregularidades na venda de 
empresas estatais durante 
o governo do presidente 
FHC. A candidatura de 

Ribeiro Jr. visa se contrapor 
à do próprio ex-presidente, 

que está inscrito para 
disputar a cadeira de 

número 36, que está vaga 
desde que o jornalista e 
escritor paulista João de 

Scantimburgo morreu, em 
22 de março passado.

Dengue em queda
O número de casos confi rmados de dengue caiu 82,92% no Ceará, 
entre janeiro e março de 2013, quando comparados com o mesmo 

período do ano passado. Foram 1.486 casos confi rmados no primeiro 
trimestre. Destes, 507 casos foram verifi cados em Fortaleza. Mesmo com 
índices baixos, é importante não descuidar no combate à proliferação do 
mosquito. Exemplos preocupantes são encontrados, por exemplo, nas 

praças do Centro, que possuem fontes desativadas e com água parada.

Saldo Positivo
As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) cearenses apresentaram 
um saldo positivo de 1.767 empregos formais em fevereiro. Foram 

responsáveis por 57,7% do total do saldo de 3.060 gerados no Estado. 
Os dados são do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) 
e foram divulgados ontem pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Ceará (Sebrae-CE). Os setores de Serviço e Construção 

Civil lideraram as oportunidades nas MPEs. 

Uma semana depois de 
garantir aos representantes dos 
bancários que a reestruturação 
em estudo não causaria im-
pactos para os trabalhadores, 
o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) anunciou, na quarta-feira 
(10/4), mudanças que reduzem 
a estrutura do banco, podendo 
levar à extinção de dezenas de 
comissões e gerar centenas de 
descomissionamentos.

“Nós até compreendemos 
que uma empresa faça mu-
danças em sua estrutura. O 
que não podemos admitir é o 
desrespeitos aos representantes 
dos trabalhadores e a imposi-
ção de alterações que usurpam 
direitos e mudam, para pior, 
a vida dos seus funcionários”, 
afirma o presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, Carlos 
Eduardo Bezerra.

Reunidos na quinta (11/4), 
na sede do Sindicato dos Bancá-
rios de Pernambuco, em Recife, 
os representantes dos sindica-
tos que compõem a Comissão 
Nacional dos Empregados do 
BNB estavam indignados. “É 
fundamental que os trabalha-
dores entendam a importância 
da unidade e de uma resposta 
contundente em mobilizações 
e ações para fazer com que o 
banco reveja o projeto”, afirma 
Carlos Souza, vice-presidente 
da Contraf-CUT.

Segundo ele, um ofício já foi 
encaminhado à diretoria do BNB, 
solicitando reunião no dia 15/4, 
quando também será realizado 
um grande ato na sede adminis-
trativa do banco no Passaré, em 
Fortaleza, às 13h. Também será 
construído um Dia Nacional de 
Luta contra as mudanças anun-
ciadas pelo banco. “A resposta 
do movimento deve ser imediata 
e envolver todas as entidades 
contra este ataque. Não podemos 

Reestruturação do BNB pode gerar 
centenas de descomissionamentos

admitir redução de salários e de 
direitos”, completa Carlos Souza.

Desrespeito – A última 
negociação com a direção da 
empresa foi realizada nos dias 3 e 
4/4. Durante o encontro, o BNB 
afirmara que o primeiro modelo 
de reestruturação seria apreciado 
nas próximas duas semanas e 
que não haveria comandos para 
prejudicar funcionários.

No mês passado, os represen-
tantes dos trabalhadores também 
participaram de um seminário, 
a convite do banco, no qual o 
próprio presidente da Instituição, 
Ari Joel Lanzarin, garantiu que 
nada seria feito sem debate com 
as entidades sindicais.

A reestruturação – O 
projeto chegou aos empregados 
por mensagem eletrônica. As 
mudanças preveem, entre outras 
coisas, a redução de 56 Gerências 
Executivas. As Cenops, CROs 
e Centrais Operacionais para 
o Setor Público serão extintas. 
Suas funções passarão a ser 
realizadas por Centrais de Crédito 
ao Cliente, com redução de dez 
para quatro unidades.

Vale salientar que, diferente 
dos outros bancos públicos, o 
BNB não tem a mesma capilarida-
de na rede de agências. Um ban-

cário que tem sua função extinta 
vai acabar sendo forçado a se 
transferir para regiões distantes. 
E o pior: com uma remuneração 
menor, já que as comissões não 
estão asseguradas.

Para Tomaz de Aquino, co-
ordenador da Comissão Nacional 
de Funcionários do BNB e diretor 
do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, o banco deveria 
se preocupar com a reestru-
turação da própria direção, 
já que “existem ainda quatro 
remanescentes de gestões pas-
sadas, sobre os quais pesam a 
suspeição de danos financeiros 
e operacionais ao banco”.

Diante da postura do banco, 
os bancários prometem uma 
resposta à altura. “Não podemos 
ficar calados diante disso. Não 
vamos aceitar redução de re-
muneração nem qualquer outra 
medida que prejudique o traba-
lhador. Por isso, convocamos 
todos à mobilização para que a 
atual gestão do BNB veja a nossa 
força”, afirma Tomaz.

19º Congresso – Também 
foi pauta da reunião da Comissão 
Nacional dos Funcionários a or-
ganização do 19º Congresso dos 
Funcionários do BNB. O evento 
acontece nos dias 24 e 25 de 
maio, em Teresina, Piauí. 

No último dia 8/4, a 
Superintendência Estadual 
do BNB no Ceará divulgou 
resultado do processo de 
concorrência para gerente 
de negócios do Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar 
(Pronaf). A candidata se-
lecionada para a vaga foi 
Rafhaella Silveira Cas-
tro, diretora do Sindicato 
dos Bancários do Ceará 
(SEEB/CE). Uma prova de 
que ser sindicalista não é 
um empecilho para crescer 
e construir carreira dentro 
de uma empresa, como 
muitos costumam pensar. 

“Ter essa oportunida-
de depende do interesse 
de cada funcionário. Eu 
procurei continuar me 
capacitando, com cursos, 
certifi cações, como o CPA-
20, para que a empresa 
fizesse esse reconhe-
cimento”, diz Rafhaella, que é 
funcionária do banco desde 2008 
e irá assumir a nova função na 
agência Limoeiro do Norte (CE). 
A diretora conta ainda que entrou 
no movimento sindical há menos 
de um ano, depois de participar 
do congresso dos funcionários do 
BNB e despertar o interesse pela 
luta da categoria. 

“O Sindicato parabeniza a 
diretora pela conquista e deseja 

Diretora do Sindicato é aprovada 
em processo de concorrência para 

gerente de negócios

sucesso neste novo momento 
profi ssional. Esse é um exemplo 
de que a vontade de crescer pro-
fi ssionalmente e de buscar novos 
desafi os é fundamental, indepen-
dente da relação da empresa com 
o Sindicato. Essa conquista é um 
mérito exclusivo dela e não vai 
interferir na sua atuação como 
dirigente sindical”, afi rma Tomaz 
de Aquino, diretor do Sindicato e 
funcionário do BNB. 

“A Petrobrás não pode tudo, 
não quer fazer tudo, construir 

tudo nem ser dona de tudo. Isso 
inviabiliza e dificulta a própria 
companhia. Queremos usar o 
máximo que os outros tenham 
pagando preço de mercado”

Graça Foster. Presidente da Petrobrás. Segundo ela, 
parceria com o Grupo EBX, de Eike Batista, seria “negócio, 

não ajuda” estatal.


