
A luta dá resultado! 
Greve Geral é nossa arma

É hora de dar um basta nesse governo golpista e exigir eleições diretas já!  
No próximo dia 30, as Centrais Sindicais, Frentes Brasil Popular e Povo Sem 

Medo, com apoio dos movimentos sociais, convocam a sociedade para a Greve 
Geral em todo País (pág. 3)
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FUNCEF

Fundo iniciará cobrança do 
equacionamento de 2015 em 20 de julho

2

A Funcef divulgou comunicado em que 
formaliza o início do equacionamento 
do défi cit de 2015. De acordo com 

o cronograma, os participantes do Reg/
Replan Saldado começarão a pagar as 
contribuições extraordinárias de 7,86% 
em 20 de julho, cinco meses após a data 
prevista. Ao todo, o desconto no Saldado 
chegará a 10,64%. Para o Não Saldado, 
o equacionamento começará somente em 
outubro devido a trâmites burocráticos. 
Em ambos os casos, será mantida a 
paridade contributiva, ou seja, não será 
alterada a proporcionalidade da cobrança 
entre participantes e patrocinadora.

“Foram meses sem saber o que estava 
acontecendo de fato. A notícia pesa no 
bolso, mas ao menos é objetiva e podemos 
nos programar para lidar com mais esse 
desconto”, afi rma a diretora de Saúde e 
Previdência da Fenae, Fabiana Matheus.

Segundo a Fundação, o plano de 
equacionamento já passou pela Direto-
ria Executiva e Conselho Deliberativo, e 
aguarda apreciação da Caixa. Funcef e a 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) vinham discutindo 
os critérios de proporcionalidade adotados 

no plano de equacionamento, o que culmi-
nou na assinatura de um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC), publicado no Diário Ofi cial 
da União em 5 de junho.

No caso do Não Saldado, segundo a 
Funcef, o cronograma será mais extenso 
porque se trata do primeiro equaciona-
mento desta modalidade e as discussões 
ainda estão sendo tratadas nas instâncias 

internas, da Caixa e de órgãos de controle, 
etapas contempladas no TAC.

Défi cit seria muito menor sem o 
contencioso – Maior fator de défi cit da 
Funcef, o passivo trabalhista gerado pela 
Caixa, conhecido como contencioso, já re-
presenta um prejuízo de R$ 2,4 bilhões, a 
ser pago pelos participantes por meio das 
contribuições extraordinárias do equacio-
namento. O maior impacto do contencioso 
se dá no REG/Replan. O passivo gerado 
pela Caixa representa 1/4 do défi cit a 
equacionar referente a 2015 na modalidade 
Saldada. No Não Saldado, 42% da conta 
dividida com os participantes derivam do 
contencioso.

“Se ao menos a Caixa pagasse a dívi-
da do contencioso, grande parte desses 
descontos não seria necessária.  É triste 
pensar que estamos pagando uma conta 
que não é nossa”, questiona a diretora 
da Fenae.  Após muitas tentativas de ne-
gociação e inúmeras cobranças dirigidas 
à Caixa e à Funcef, a Federação decidiu 
mobilizar toda a categoria por meio da 
campanha Contencioso: essa dívida é da 
Caixa, lançada no dia 5 de junho.

BB pagará indenização por férias canceladas
O Banco do Brasil foi condenado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) a indenizar uma trabalhadora por obrigá-la a can-
celar as férias faltando 24 horas para uma viagem programada 
antecipadamente com os gestores. O BB terá de pagar R$ 15 
mil para a bancária, que foi impedida de participar de um curso 
na Europa. A trabalhadora de Minas Gerais se inscreveu no fi nal 
de 2012 para participar de um curso do Tribunal Internacional 
de Justiça, na Holanda, avisando seu chefe meses antes da 
data da viagem. Um dia antes da viagem, ela recebeu um aviso 
de cancelamento das férias. Na Justiça, a funcionária pediu 
indenização por causa da frustração e do prejuízo ocorridos.

Breves
CAS rejeita reforma trabalhista

O projeto da reforma trabalhista, aprovado com facili-
dade na Câmara dos Deputados, foi rejeitado na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, por 10 votos con-
trários e 9 a favor no dia 20/6. Antes do início da reunião, 
o governo estimava que venceria com 11 votos. Esta é 
a primeira grande derrota da reforma na Casa. Embora 
tenha sido derrotada, a matéria será encaminhada para 
a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde deve 
ser votada no próximo dia 28. Depois disso, o Plenário do 
Senado (ou seja, o conjunto dos 81 senadores) tomará a 
decisão fi nal.
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RUMO À GREVE

Greve Geral dia 30/6 para enterrar 
reformas e garantir Diretas Já!
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“A luta dá resultado, pode demorar um pouco, 
mas dá resultado, sempre deu. Fizemos a maior 
Greve Geral da história e não era possível que não 
desse resultado nenhum.  Nosso trabalho está 
certo porque estamos indo aos municípios dizer 
que quem votar a favor (das reformas) não vai 
se eleger. Não adianta querer morrer abraçado 
com o Temer, porque ele tem prazo de validade. 
Deputado e senador que quiser se eleger precisa 
do voto do povo e o povo não vai votar em que 
acabou com o trabalho dele, com a carteira assi-
nada dele, com as férias e com a aposentadoria”, 
com essas palavras o presidente da CUT Nacional, 
Vagner Freitas, convoca a classe trabalhadora a 
ir para a rua no próximo dia 30 de junho numa 
grande Greve Geral.

Essa paralisação promete ser mais forte do 
que foi a do dia 28 de abril. Prova disso foi o Es-
quenta do Dia Nacional de Mobilização, dia 20/6, 
como parte do Junho de Lutas, com a vitória da 
Oposição ao governo golpista, que derrotou por 
10 a 9 da proposta da Reforma Trabalhista (PLC 
38/2017) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado. 

Diante do revés sofrido pela base do ilegíti-
mo Michel Temer, as lideranças do movimento 
sindical têm certeza que o resultado é fruto da 
mobilização da classe trabalhadora. Portanto, 
todos à Greve Geral dia 30, por Nenhum Direito 
a Menos!

Os fi nanciários receberão reajuste 
salarial de 4,38%, em 2017. O índice foi 
defi nido pelo fechamento do INPC de junho 
de 2016 a maio de 2017, em 3,35%, mais 
1% de aumento real, que representa um 
acumulado de 4,38%. A PLR também será 
reajustada por este índice. 

“A Campanha Nacional de 2016 garan-
tiu o aumento real para a categoria em 
um momento de grande incerteza política 
e econômica. Por isso, comemoramos a 
conquista como uma vitória”, explicou Jair 
Alves, coordenador da bancada dos traba-
lhadores na negociação com a federação 
das fi nanceiras (Fenacrefi ).

Financiários: Trabalhadores receberão reajuste salarial de 4,38% em 2017
PLR será paga até 30/9 – Foi neces-

sária uma retifi cação no Parágrafo Único 
da cláusula IV da Convenção Coletiva de 
Trabalho Aditiva – 2016/2018 dos fi nan-
ciários. A regra trata das fi nanceiras que 
possuem programas próprios de PLR e 
pagam a antecipação desses programas 
juntamente com o adiantamento esta-
belecido na CCT Aditiva PLR. A mudança 
teve de ser feita para adequar a data 
de 30 de junho para 30 de setembro, 
pois o pagamento está condicionado à 
divulgação do seu balanço semestral.

Assim, o texto corrigido passa a ter 
a seguinte redação: “Parágrafo Único: 

Até o dia 30/09/2017, as empresas 
representadas pelo Sindicato de Em-
pregadores efetuarão um pagamento de 
R$ 1.490,57 (hum mil, quatrocentos e 
noventa reais e cinquenta e sete cen-
tavos), reajustado em 01/06/2017 pelo 
INPC/IBGE acumulado de junho de 2016 
a maio de 2017, acrescido de aumento 
real de 1% (um por cento), referente ao 
adiantamento do valor fi xo constante no 
caput desta cláusula”.

“No mais, permanecem inalteradas 
as demais cláusulas dos instrumentos 
coletivos supramencionados”, comple-
tou Jair.

Reunidos em assembleia na sede do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, no dia 22/6, os bancários e fi nanciários aprovaram indicativo 
de Greve Geral no próximo dia 30 de junho  e defi niram pelo estado de 
greve. Uma nova assembleia da categoria foi marcada para o dia 27/6, 
às 19h, na sede do SEEB/CE. A greve foi convocada pelas Centrais 
Sindicais contra as reformas da Previdência Social e trabalhista.

Bancários deliberam pelo estado de greve e marcam 
nova assembleia dia 27/6
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CULTURA
Grande Arraiá Pé de Serra no 

Botequim dos Bancários dia 21 de julho
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Chegou a hora da 
festança para os ban-
cários e bancárias, seus 
familiares e amigos 
arrastarem o pé e se 
divertirem prá valer 
no Grande Arraiá Pé de 
Serra do Botequim dos 
Bancários, próximo 
dia 21 de julho, com 
direito a brincadeiras, 
quadrilha improvisa-
da, comidas típicas e 
muito forró pé de serra 
com o grupo “Os Januários”.

A abertura da festa será feita pela 
cantora Rose de Sales e seu regional, inter-
pretando o melhor da música tradicional 
nordestina – de Marinês a Elba Ramalho, 
passando por Gonzagão e Jackson do 
Pandeiro até Geraldo Azevedo e Jorge de 

Altinho. O show de Rose começa às 20h e 
vai até às 22h. Mas o bar do Botequim abre 
às 19h com música mecânica para animar 
os que forem chegando.

Entre a apresentação de abertura e a 
atração fi nal, sob a responsabilidade do 
grupo de forró Os Januários, teremos o 
sorteio dos vales-conta e a apresentação 

Na sede do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, no dia 21/6, foi realizada mais 
uma reunião com funcionários do Banco 
do Brasil benefi ciários da ação do anuênio 
para tratar de acordo negociado com o 
banco. O encontro reuniu mais dois grupos 
de um total de 84.

O acordo é de adesão individual 
e, para aqueles que não aceitarem, o 
processo continua na Justiça. O Depar-
tamento Jurídico do Sindicato informa 
ainda que não há uma previsão de quan-
do os próximos lotes serão chamados, 
mas pede atenção aos beneficiados que 
mantenham seu cadastro atualizado 
junto à entidade.

O QUE POSTULA A AÇÃO – A ação 
movida pelo Sindicato pede o restabeleci-
mento do pagamento do anuênio (retirado 

em 1998) e o pagamento das repercussões 
das diferenças do benefício sobre outras 
verbas: férias, 13º salário, FGTS, repou-
so semanal remunerado, licença prêmio, 

folgas, gratifi cação de função, adicional 
noturno, adicional de periculosidade, adi-
cional de transferências, comissões, horas 
extras e verbas rescisórias.

Banco do Brasil: Sindicato reúne mais dois grupos para 
acordo da ação do anuênio

de quadrilha profi ssional que vai mexer 
com todos os presentes, fazendo-os par-
ticipar da tradicional dança em grupo 
característica da mais autêntica festa 
nordestina.

Vai ser bom demais. Venha e traga seus 
amigos e familiares. A folia vai até depois 
da meia noite e você não pode fi car de fora!
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PESQUISA
Emprego é a principal reivindicação dos 

bancários na Campanha 2017

5

Emprego, ao lado de Saúde, são as 
prioridades dos funcionários de 

todos os bancos para a Campanha 
Nacional 2017. Essa reivindicação 

está na pauta de todas as minutas a 
serem apresentada aos bancos em 

mesa de negociação.
Nos encontros de bancos privados, 
por exemplo, realizados no período 
de 6 a 8 de junho, um dos destaques 

ressaltados por todos bancários 
presentes como importante, e que 

todos terão de batalhar muito, 
é a questão do emprego.  Com a 
terceirização à nossa porta, este 
tema se torna prioritário para 

todos os trabalhadores e o emprego 
decente está na nossa linha de 

frente.

Setor bancário reduziu 9.621 postos 
em 2017 

Os bancos fecharam 9.621 postos de 
trabalho no País entre janeiro e maio de 
2017, de acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), aponta análise do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese). O último mês com 
saldo positivo de empregos foi janeiro de 
2016, quando houve mais contratações 
do que demissões. Desde então, foram 
registrados apenas saldos negativos.

A análise do Dieese revela que os “ban-
cos múltiplos com carteira comercial”, 
categoria que engloba bancos como, Itaú 
Unibanco, Bradesco, Santander e Banco 
do Brasil, entre outros bancos menores, 
foram responsáveis pela maioria dos pos-
tos fechados (-4.960 postos ou 51,6% do 
total). A Caixa Econômica foi responsável 
pelo fechamento de 4.368 postos (45,4% 
do total de postos fechados). 

No Ceará – No Estado, de janeiro a 
maio deste ano, foram contabilizadas 241 
desligamentos, sendo o mês de março o 

campeão com 122 demissões. A maioria 
dos desligamentos foi através de planos 
de incentivo à aposentadoria: 104. Isso é 
comprovado pelo tempo de serviço e idade 
dos desligados: 62% tinham mais 25 anos 
de banco e 50% mais de 50 anos de idade. 
Outras 75 demissões aconteceram sem 
justa causa. Entre os bancos onde houve 
mais desligamentos, a Caixa foi a campeã, 
também devido aos planos de incentivo: 
102 (42,3%); seguida pelo Bradesco com 
55 demissões, Itaú (18), BB (16) e CCB 
(ex-BIC), com 12.

Motivos dos Desligamentos – Do 
total de desligamentos nos bancos, 52% 
(9.573) foram sem justa causa. A parti-
cipação dos desligamentos a pedido foi 
expressiva, 41% do total (7.505), devido à 
concentração dos desligamentos na Caixa 
Econômica Federal por meio do Plano de 
Desligamento Voluntário Extraordinário 
(PDVE) que impactou principalmente o 
mês de março de 2017. 

Desigualdade de gênero – As 4.409 
mulheres admitidas nos bancos nos cinco 
primeiros meses de 2017 receberam, em 
média, R$ 3.530,69. Esse valor corres-
ponde a 67,3% da remuneração média 
auferida pelos 4.294 homens contrata-
dos no mesmo período. A diferença de 
remuneração entre homens e mulheres 

é observada também na demissão. As 
9.306 mulheres que tiveram o vínculo de 
emprego rompido nos bancos entre janeiro 
e maio de 2017 recebiam, em média, R$ 
6.397,68, o que representou 79,0% da 
remuneração média dos 9.018 homens que 
foram desligados dos bancos no período.

“O tema emprego está na ordem do dia e 
nós temos que nos unir e lutar para manter 

não só o emprego, mas os nossos direitos. 
#NenhumDireitoAMenos!”

Carlos Eduardo Bezerra, presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará

Admitidos Desligados

Saldo
Diferença 
da Rem. 

Média (%)
Nº de 
Trab.

Part. 
(%)

Rem. Média 
(em R$)

Nº de 
Trab.

Part. 
(%)

Rem. 
Média (em 

R$)
Bancos Comerciais 137 1,6% 4.816,09 254 1,4% 5.290,91 -117 91,0%
Bancos Múltiplos, 

com Carteira 
Comercial

8.141 93,5% 4.368,56 13.101 71,5% 6.683,25 -4.960 65,4%

Caixas Econômicas 158 1,8% 3.167,23 4.526 24,7% 8.903,04 -4.368 35,6%
Bancos Múltiplos, 

sem Carteira 
Comercial

217 2,5% 5.139,09 396 2,2% 6.438,68 -179 79,8%

Bancos de 
Investimento 50 0,6% 4.940,54 47 0,3% 16.681,04 3 29,6%

Total 8.703 100,0% 4.376,29 18.324 100,0% 7.232,59 -9.621 60,5%

SALDO DO EMPREGO BANCÁRIO POR CNAE (BRASIL - Janeiro a Maio de 2017)

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65  |  Elaboração: DIEESE - Rede Bancários
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Entenda o Saúde Caixa e as últimas 
discussões sobre o tema
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Há nove anos sem necessidade de 
reajuste no teto de coparticipação e 
nas mensalidades de dependentes 
indiretos, o Saúde Caixa é superavi-
tário e sustentável, além de ser uma 
das mais importantes conquistas 
da categoria. No entanto, no início 
do ano, a Caixa propôs reajuste e 
alteração no mecanismo de custeio, 
alegando que a assistência aos em-
pregados comprometeria o futuro 
do banco. A proposta descumpria o 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
e acabou sendo barrada, através de 
uma liminar, na Justiça pela Fenae e 
outras entidades.

O Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa tem cobrado mais transpa-
rência. Dados de 2014 apontavam 
superávit acumulado de R$ 570 milhões. 
Conforme estimativas do conselho, hou-
ve superávit de R$ 30 milhões em 2015 
e de R$ 70 milhões em 2016. Com isso, o 
excedente acumulado já se aproxima de 
R$ 670 milhões. 

No balanço patrimonial de 2016, o 
banco provisionou somente para o Saúde 
Caixa R$ 13,5 bilhões para o cumprimento 
de uma norma que regula demonstrações 
contábeis dos benefícios pós-emprego, 
tais como plano de saúde e previdência 
complementar. Estimativas apontam que 
para 2017 essa provisão poderá chegar a 
R$ 18 bilhões. A Caixa tem a pretensão 
de alterar sua participação no custeio do 
plano de saúde por meio da criação de um 
teto com base na folha de pagamento para 
reduzir o impacto da assistência à saúde 
nesse provisionamento. Isso tem causado 
indignação entre os trabalhadores, que 
perceberam na proposta um subterfúgio 
para redução de benefícios. Afi nal, que 
norma é essa e por que mexer no Saúde 
Caixa não resolveria o problema?

O QUE É A CPC 33 – A resolução nº 33 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) foi criada para empresas de capital 
aberto e trata dos benefícios a emprega-
dos, em especial os chamados benefícios 
pós emprego. Por meio de uma projeção 
atuarial, a resolução padroniza o cálculo 
de valor das empresas com ações na Bolsa 
de Valores. A CPC 33 passou a ser obri-
gatória para as instituições fi nanceiras 
em junho de 2015, por determinação do 
Banco Central. Mesmo assim, desde 2008, 
por decisão da direção da época, a Caixa 
já seguia a regra norma, fato questionado 
pelos empregados.

POR QUE AS PROVISÕES COMPRO-
METEM A OPERAÇÃO DO BANCO? – A 
Caixa está sujeita às regras de Basileia III, 
cujo prazo para adequação fi nal é 2019. 
Uma das exigências do acordo internacio-
nal é a limitação das operações fi nanceiras 
a 13% do patrimônio de referência (PR). 
Como dívidas e reservas patrimoniais 
puxam o PR para baixo, quanto maior a 

provisão feita pela Caixa, menor 
será sua margem para operações de 
crédito, entre outras.

ALTERAR O CUSTEIO DO 
SAÚDE CAIXA É RUIM E NÃO 
RESOLVE – Para reduzir o valor da 
provisão determinada pela CPC 33 
a Caixa propõe alterar sua forma de 
participação no Saúde Caixa, hoje 
estabelecida em 70% das despesas 
assistenciais. Em um primeiro 
momento essa proporcionalidade 
seria mantida, porém, a parte da 
Caixa fi caria limitada a um teto 
correspondente a um percentual da 
folha de pagamento. Dessa forma, o 
referencial de custo para projeção 
atuarial deixaria de ser a infl ação 

médica (mais alta) para acompanhar o 
INPC, índice utilizado nos reajustes sala-
riais. Como consequência, ao atingir esse 
teto, a relação 70/30 deixaria de ocorrer 
e, a cada ano, aumentaria o percentual de 
contribuição dos empregados, inviabili-
zando o plano em curto prazo.

COMBINADO NÃO SAI CARO – O mo-
delo atual está vigente desde 2004 e vem 
se mantendo superavitário, preservando o 
acesso dos trabalhadores a uma assistência 
médica e odontológica de qualidade. No 
último ACT, fi rmado em agosto de 2016, 
fi cou estabelecida a manutenção das re-
gras do Saúde Caixa. Portanto a direção 
da empresa não pode fazer modifi cações 
unilaterais durante a vigência do acordo, 
ou seja, até 31 de agosto de 2018. A Caixa 
não pode desrespeitar o Acordo Coletivo 
nem mudar as regras no meio do jogo de 
forma autoritária. Sabemos que a Caixa pre-
cisa resolver o problema que suas provisões 
causam no limite de Basileia, mas não é 
destruindo o Saúde Caixa que vai resolver.
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NEGOCIAÇÃO

Reunião entre 
Comando Nacional dos 
Bancários e Fenaban 
termina sem acordo
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A quarta reunião entre o Co-
mando Nacional dos Bancários e 
a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), realizada no dia 21/6, em 
São Paulo, para aprimorar o debate 
sobre a cláusula 37, de monitora-
mento de resultados, a cláusula 
62, que trata da criação de cen-
tros de realocação e requalifi cação, 
e a 65 de adiamento emergencial, 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) terminou sem avanço. Uma 
nova rodada foi agendada para o dia 
11 de julho, em São Paulo.

A Fenaban apresentou uma 
proposta de minuta de um aditivo 
à CCT, que não atendia às expecta-
tivas geradas pelas reuniões ante-
riores. “Nós esperávamos concluir 
as negociações nesta rodada. 
Porém, as mudanças sugeridas 
pelos bancos precisam ser melhor 
analisadas. Não podemos aceitar, 
sem negociar e nos certifi car que 
as mudanças não prejudiquem aos 
trabalhadores”, afi rmou Roberto 
von der Osten, coordenador do 
Comando Nacional e presidente da 
Contraf-CUT.

Os representantes dos tra-
balhadores apontaram os proble-
mas de cada uma das alterações 
propostas pela bancada patronal. 
A cláusula 65 foi a que teve mais 
avanço, porém, as negociações 
ainda não foram concretizadas, já 
que a bancada patronal insiste que 
as negociações devem ser fechadas 
com as três cláusulas juntas. “Va-
mos voltar as nossas bases para 
debater as propostas e buscar uma 
saída que encontre consenso na 
mesa de negociação”, completou o 
presidente da Contraf-CUT.

No sábado, 17/6, no BNB Clube Aldeota, aconteceu a grande fi nal do 35º Campeonato 
de Futsal dos Bancários. A equipe da Apcef venceu o Bradesco por 5 x 0 e sagrou-se a 
grande campeã do torneio. 

Antes da grande fi nal, aconteceu a disputa pelo terceiro lugar do campeonato onde 
o Santander venceu o Bradesco Empresas por 3 x 0.

O atleta Felipe (Apcef) recebeu ainda o título de melhor goleiro da competição 
enquanto a artilharia fi cou com o jogador Jorge Cláudio (Bradesco) que marcou ao 
todo 27 gols.

Apcef é a grande campeã 
do 35º futsal dos bancários

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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Poluição dos oceanos mata 
animais

A poluição nos oceanos é responsá-
vel pela morte de milhões de animais 

que dependem do mar, segundo o Prof. 
Wagner Ribeiro (Departamento de Geo-
grafi a da USP), causadas por ingestão 

de plástico. Para reverter o declínio 
da saúde das águas mundiais, países 
defi niram ações urgentes durante a 

Conferência sobre os Oceanos da ONU, 
no dia 9/6, onde 193 Estados membros 
elaboraram documento fi nal com 1.300 
compromissos em diversos segmentos 
relacionados a políticas de conservação 
dos oceanos. Um dos temas principais 
é a contaminação do mar por plásticos, 
cujo excesso de lixo vai da areia ao fundo 

do oceano.

Azeite contra o Alzheimer
Um estudo indicou que o azeite de oliva 

extravirgem pode ser um aliado na 
guerra contra o Alzheimer. O trabalho, 
da Universidade de Temple (EUA), foi 

feito com ratos e mostrou que o con-
sumo do óleo em sua forma mais pura 

melhora a integridade da memória e das 
habilidades cognitivas. Os animais foram 
divididos em dois grupos: o primeiro foi 
alimentado com a dieta enriquecida em 
azeite e o segundo, não. O resultado 

mostrou uma melhora signifi cativa nos 
do 1º grupo. A certeza sobre o efeito 

do azeite veio com a análise dos tecidos 
cerebrais após a morte dos animais. A 
causa do Alzheimer ainda não foi des-

vendada, mas alguns mecanismos já são 
conhecidas.

• • •

• • •
Casas de Cultura da UFC

A UFC lançou edital de seleção para 
as Casas de Cultura Estrangeira no 

semestre 2017.2, que deve iniciar em 
agosto. Para o semestre I, há 704 va-

gas disponíveis, divididas entre as casas 
de cultura oferecidas pela UFC: alemã 
(132), britânica (176), francesa (88), 

hispânica (154), italiana (88), portugue-
sa (44) e esperanto (22). No teste de 
nível, são ofertadas 452 oportunidades 
em diversos semestres do curso básico 
das línguas estrangeiras. As inscrições 
se estendem até 9 de julho, exclusiva-
mente por meio do site www.ccv.ufc.br 

e custa R$ 70 reais. As provas ocorrem 
dia 30/7 e o resultado sai dia 9/8.

A juíza da 11ª Vara da Justiça do Traba-
lho de Fortaleza não satisfeita em negar o 
pedido de liminar feito pelo Sindicato dos 
Bancários do Ceará com o objetivo de obter 
o abono integral da falta da greve geral do 
dia 28/04 no BNB ou pelo menos sua com-
pensação, ainda marcou apenas para o dia 3 
de outubro deste ano a primeira audiência 
para apreciar o mérito da ação. 

Enquanto isso, os trabalhadores do 
BNB que aderiram à paralisação estão no 
prejuízo, com o desconto em pecúnia do 
dia considerado falta injustifi cada e reper-
cussões como atraso em promoções, férias, 
licença-prêmio, redução na PLR e corte de 
um vale refeição e um vale alimentação. O 
Sindicato dos Bancários do Ceará protesta 
veementemente contra a medida adotada 
pela Direção do BNB, por desconhecer o 
direito constitucional à greve e também por 
não aguardar uma decisão fi nal da Justiça.

Em outras bases sindicais, a Justiça 
concedeu liminar pleiteada pelo Sindicato, 
como é o caso do Piauí, Paraíba e Pernam-
buco. Nessas jurisdições, o BNB devolveu 
o desconto do dia de salário e suspendeu 
as repercussões sobre a vida funcional e 
demais efeitos, tratando desigualmente, 
os iguais. Custava nada para a direção do 
Banco, conhecendo a jurisprudência criada 
nesses outros estados, não implementar 
de imediato as sanções aos trabalhadores 
nas bases de Sindicatos onde a ação não 
logrou êxito. 

O Departamento Jurídico do SEEB/CE 
vai municiar-se de toda argumentação 
existente, à luz do direito do trabalho e da 
Constituição, visando reverter o prejuízo 
imputado pelo BNB aos seus funcionários, 
indo até as últimas instâncias possíveis para 
fazer valer os direitos dos seus associados 
benebeanos.


