
CONGRESSOS NACIONAIS DO BB E DA CAIXA

Trabalhadores reagem 
contra a destruição dos 

direitos trabalhistas 
Em Fortaleza, a greve geral reuniu 
cerca de 50 mil trabalhadores e 

trabalhadoras de várias categorias 
no dia 30 de junho, com participação 

dos bancários do estado (pág. 4)
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O 28º Congresso do BB e o 33º Conecef aconteceram de 30 de junho a 2 de julho, 
em São Paulo (pág. 2 e 3)

Emprego e defesa dos bancos 
públicos são prioridades para 2017
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28º CNFBB

Funcionários do Banco do Brasil aprovam 
propostas de ações nacionais
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Os 160 delegados e 149 delegadas do 
28º Congresso Nacional dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (CNFBB) 

aprovaram dia 2/7, as propostas debatidas 
em grupos no dia anterior. Todos os anos os 
funcionários do BB se reúnem para defi nir 
a pauta de reivindicações específi cas, mas 
em decorrência do acordo de dois anos, 
que garantiu aumento real dos salários 
e vales de INPC + 1% e manutenção do 
acordo de PLR, as propostas de 2017 são 
apenas sobre os temas tratados na mesa de 
negociação permanente e de organização 
e luta contra o processo de reestruturação 
(desmonte) do banco.

O Congresso ratifi cou o debate que 
já vinha sendo feito sobre a defesa dos 
bancos públicos e dos funcionários contra 
as consequências do desmonte do Banco 
do Brasil. Foram debatidas também várias 
propostas sobre saúde do trabalhador, 
Cassi, Previ e a luta contra a terceirização.

Com a conjuntura atual muito adversa, 
os bancos públicos estão sob forte ataque 
pelo governo golpista de Temer. Por isso, 
no congresso dos bancários do BB foi fei-
to o lançamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Bancos Públicos. A 
Contraf-CUT, a Fenae, o Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas e demais 
representações dos trabalhadores, junta-
mente com parlamentares que defendem 
os bancos públicos como ferramentas 
importantes para o desenvolvimento so-
cioeconômico do país, programa diversas 
ações para conscientização da sociedade 
sobre o tema.

Temas – Foram 
debatidos nos quatro 
grupos de trabalho 
do Congresso dos 
Funcionários do BB: 
Reestruturação e fe-
chamento de agências 
do BB; Digitalização, 
o banco do futuro 
e precarização do 
emprego; Emprego, 
carreira e igualdade de 
oportunidades; Tercei-
rização, pejotização e 
os impactos no Banco 
do Brasil.
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33º CONECEF

Empregados da Caixa Econômica Federal 
se unem pelas Diretas Já!
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Diretas já! Este foi 
o princi-

pal consenso do 33° Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa (Conecef), que 
terminou no dia 2/7, em São Paulo. Entre 
dezenas de resoluções, os 165 delegados e 
151 delegadas, aprovaram a organização 
da luta pela saída do presidente ilegítimo 
Michel Temer e pela convocação de elei-
ções diretas.

A defesa da Caixa 100% pública e o 
fortalecimento do papel social do banco 
marcaram as discussões do Conecef, que 
teve como lema “Resistência e Luta! Em 
defesa da Caixa e por Nenhum Direito a 
Menos!”.  A mobilização é para que a Caixa 
permaneça 100% pública e que se mante-
nha e se fortaleça como banco social, con-
tinuando a atuar como grande responsável 
por políticas públicas de transferência de 
renda e de habitação e moradia.

FUNCEF – Os delegados deliberaram 
pela aprovação da campanha da Fenae 
“Contencioso: essa dívida é da Caixa”, 
lançada no dia 7/6, que tem como objetivo 
chamar a atenção do empregado sobre os 
riscos que corre a Funcef, caso a Caixa não 
salde essa dívida. Ressaltam ainda que a 
situação da Fundação é cada vez mais grave: 
“Contencioso, défi cit, equacionamento, 
falta de transparência e de democracia 
ameaçam a sustentabilidade da Fundação”.

MOÇÃO E HOMENAGEM – As corren-
tes políticas presentes ao Conecef assina-
ram moção em defesa dos bancos públicos 
e do Estado Brasileiro e pela convocação 
de eleições diretas. Também prestaram 
homenagem a Rebecca Costa Serravalle, 
empregada da Caixa e advogada, que 
deixou um legado de luta e atuação, sen-
do defi nida como uma mulher incrível e 
guerreira incansável, por liderar diversas 
lutas em defesa dos direitos da mulher.

• Condições dignas de trabalho e retomada das contratações;

• Intensifi car a mobilização contra o processo de reestruturação;

• Não à verticalização e o assédio moral e sexual;

• Programas de prevenção de doenças do trabalho e defi nição de políticas 
de saúde mental; 

• Campanha permanente pelo cumprimento da jornada de trabalho e pelo 
correto registro das horas trabalhadas; 

• Manutenção do modelo de custeio do Saúde Caixa (70% para Caixa e 
30% para os usuários) sem a inclusão de teto de contribuição do banco; 

• Defesa da democratização da Funcef; luta pelo fi m do voto de Minerva e 
intensifi car a luta contra o PLP 268/2016, que reduz a representação 
dos empregados na Fundação; 

• Cobrar responsabilidade da Caixa com o contencioso judicial; não à ver-
ticalização; 

• Fim dos descomissionamentos arbitrários; 

• Luta pelo não fatiamento da Caixa e pela manutenção da gestão pública 
do FGTS no banco.

Resoluções do 33º Conecef

Foto: Augusto Coelho
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CONVÊNIO

Sindicato solicita mestrado em Economia 
do Setor Público para bancários fi liados
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Através do convênio fir-
mado entre o Sindicato 
dos Bancários do Ceará 

e o CAEN (Pós-graduação em 
Economia da Universidade Fe-
deral do Ceará), o Sindicato está 
solicitando a abertura de uma 
turma de mestrado profi ssional 
em Economia do Setor Público 
(2017.2), direcionada para bancá-
rios fi liados.

A iniciativa tem o objetivo 
de atender a uma demanda dos 
associados, especialmente em 
razão das atividades desenvol-
vidas no âmbito de competência 
dos bancários. “O Sindicato, 
sempre preocupado e interes-
sado na formação, capacitação, 
aperfeiçoamento e crescimento de seus 
fi liados está intermediando essa ação 
para proporcionar aos seus associados 
uma pós-graduação de qualidade em 
uma instituição federal, num campo que 
desperta profundo interesse da catego-

ria”, afi rma o diretor de Organização da 
entidade, Pedro Moreira. 

O sindicalista informa ainda que, con-
fi rmada a abertura da turma pelo CAEN, 
o bancário fi liado estará sujeito à seleção, 
naturalmente, como em toda vaga para 

mestrado. Entretanto, todo o processo será 
acompanhado e autorizado pelo Sindicato 
dos Bancários. 

Mais informações através do telefone 
(85) 3252 4266, falar com o diretor Pedro 
Moreira ou com a funcionária Girlane.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fi rmou convênio com a MRH Gestão 
de Pessoas e Serviços, que disponi-
biliza programas de treinamentos em 
diversas áreas, inclusive vários para 
aos bancários, com incentivo de des-
conto especial para os sindicalizados 
a esta entidade. A parceria oferece 
cursos de graduação, cursos técnicos, 
pós-graduação latu sensu em adminis-
tração de empresas, cursos de curta 
duração, atualização e aperfeiçoamento, 
cursos de pós-graduação e de Analista 
em convênio com a Fundação Getúlio Var-
gas, e ainda, treinamentos in company.

Convênio: Sindicato forma parceria com MRH Gestão de Pessoas 
em cursos e treinamentos

Os descontos são de 20% nas 
parcelas dos cursos de graduação e 
técnicos; de 15% nas parcelas da pós-
graduação latu sensu (pós-ADM); de 
10% nas parcelas nos cursos de curta 
duração e pós-graduação em convênio 
com Fundação Getúlio Vargas; e de 5% 
nas parcelas nas parcelas dos cursos de 
analista promovidos pela FGV e cursos 
específi cos in company.

Os descontos não são cumulativos e 
não se aplicam às matrículas. 

Acesse: http://mrhgestao.com.br/fgv/
mba?types=1&states=CE;RN;PB;Outro
s&fgv=1

Unidade de Fortaleza
MRH Gestão de Pessoas e Serviços
Rua Jacinto Botelho, 1600, Guara-

rapes, Fortaleza/CE
Fone: (85)3025-9770

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Greve Geral: Bancários se unem às demais 
categoriaS e dizem não à retirada de direitos
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Os bancários cearenses 
demostraram que não fogem à 
luta quando são convocados a 
defender os direitos dos traba-
lhadores, as conquistas na CLT, 
seus empregos e a aposenta-
doria. A resposta veio na Greve 
Geral do dia 30 de junho quando 
os bancários se juntaram aos 
cerca de 50 mil trabalhadores 
e trabalhadoras do Estado, de 
diversas categorias, que foram 
as ruas de Fortaleza exigir: Fora 
Temer; Nenhum Direito a menos 
e Diretas Já!

Segundo balanço parcial da 
paralisação dos bancários na 
Greve Geral do dia 30, foram 
mais de 100 locais de trabalho 
parados, sendo principalmente 
do Centro de Fortaleza, com 
adesão de trabalhadores de 
bancos públicos e privados.

A paralisação da categoria 
foi decidida em assembleias 
realizadas na sede do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, nas 
quais os trabalhadores votaram 
unanimemente por cruzar os 
braços na greve de sexta, 30 
de junho.

O presidente do Sindica-
to, Carlos Eduardo Bezerra, 
destaca que a indignação da 
categoria com os ataques pro-
movidos pelo governo ilegítimo 
de Temer e sua base aliada no 
Congresso Nacional, motivaram 
a paralisação. “As reformas 
propostas pelo golpista Temer 
são na verdade um desmonte 
trabalhista, com retirada de 
muitos direitos. Nós bancá-
rios resistimos com luta por 
nenhum direito a menos, fora 
Temer e eleições diretas já”.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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BOTEQUIM DOS BANCÁRIOS

Arraiá Pé de Serra dia 21 de 
julho terá Os Januários, Rose 
de Salles e quadrilha Lumiar
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No próximo dia 21 de julho, os ban-
cários, seus familiares e amigos estão 
todos convidados para o Grande Arraiá 
Pé de Serra do Botequim dos Bancários, 
com direito a brincadeiras, quadrilha im-
provisada, comidas típicas e muito forró 
pé de serra.

Abrindo a programação, a cantora Rose 
de Salles promete um grande tributo à 
música de raiz nordestina, interpretan-
do grandes nomes como Luiz Gonzaga, 
Elba Ramalho, Dominguinhos, Jackson do 
Pandeiro, Marinês, trazendo muito xote, 
arrasta-pé e baião para o nosso arraiá. O 
show deve começar por volta das 20h, mas 
já a partir das 19h haverá música mecâ-
nica para animar os que forem chegando.

Após o forró de Rose de Salles, a 
quadrilha Lumiar de Santa Clara chega 
para fazer a festa com sua apresentação, 
envolvendo todos os presentes.

Encerrando a noite teremos Os Ja-
nuários, que apresentam em seus shows o 
xote tradicional, baião e o verdadeiro forró 
pé de serra aliado a novos arranjos com 
uma sonoridade própria, porém sem per-
der a identidade do ritmo. No repertório, 
os dois irmãos Nilsinho e Juninho Gomes 
homenageiam grandes nomes da cultura 
popular nordestina como Gonzagão, Três 
do Nordeste, Trio Nordestino, Domingui-
nhos, Flávio José, Jackson do Pandeiro, 
dentre outros.

SORTEIO – Além de comidas típicas e 
bebidas a preço de custo, os bancários que 
se cadastrarem na entrada da festa con-
correm ainda ao sorteio dos vales-conta, 
realizado entre as duas apresentações. 

Você não pode fi car de fora desse 
arraiá. Venha e traga seus amigos e fa-
miliares. 

Prejuízos da digitalização
O Estadão divulgou levantamento 

sobre as demissões no setor fi nanceiro 
com a digitalização que tem acarretado 
em redução de postos de trabalho e de 
pontos fi xos de atendimento. Dados da 
Febraban mostram que em dois anos o 
setor fechou 1.208 agências, 929 apenas 
no ano passado. Quanto ao emprego, um 
levantamento do Caged indica que no ano 
passado o setor perdeu mais de 20 mil va-
gas. A representação de bancários não se 
posiciona contra a inclusão da tecnologia, 
desde que não tenha  o mero objetivo de 
reduzir custos, mas que ela resulte em 
redução do valor das taxas para população 
e melhores condições de trabalho para a 
categoria. 

Breves

Lei que permite reduzir salários 
entra em vigor

Segundo a lei, a redução de jornada e 
salários pode chegar ao máximo de 30%, 
mas somente se as empresas comprova-
rem difi culdades fi nanceiras e celebrarem 
acordo coletivo de trabalho específi co para 
tal. Sancionada por Temer no mês passado, 
a Lei 13.456/2017, que traz mudanças ao 
Programa de Proteção ao Emprego entrou 
em vigor no dia 27/6. Segunda a nova norma, 
as empresas que aderirem ao programa 
podem reduzir o salário e a jornada de 
seus empregados para preservar postos 
de trabalho. Enquanto vigorar a adesão ao 
PSE, as empresas também fi cam proibidas 
de dispensarem arbitrariamente ou sem 
justa causa os empregados com jornada 
reduzida.

Cumprimento da lei das fi las
O Procon Fortaleza quer que clientes 

que passarem mais de 15 minutos na fi la 
de banco sejam indenizados. Isso porque 
uma lei estadual estabelece que esse é o 
tempo limite para que o consumidor seja 
atendido em uma agência. Para garantir o 
cumprimento da lei, o Procon ingressou na 
Justiça Federal no Ceará, com Ação Civil 
Pública, pedindo indenização individual no 
valor de R$ 1 mil para consumidores que 
esperaram atendimento por mais de 15 
minutos. De acordo com o Procon, houve 
relatos de consumidores que chegaram a 
esperar cerca de 6h. Pelo menos, cinco 
bancos foram denunciados pelos clientes 
e serão inclusos na ação civil pública. 
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COMEÇA DIA 3/7

Sindicato realiza pesquisa 
sobre Saúde e Adoecimento 

dos Bancários do Ceará
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A saúde do trabalhador e um 
ambiente de trabalho saudável são 
valiosos bens para o indivíduo e para 
a sociedade, são fatores de moti-
vação e satisfação do trabalhador. 
Para verifi car as percepções dos 
bancários sobre o contexto laboral 
e os danos à saúde associados à 
atividade, o Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará realiza uma pesquisa 
sobre “Saúde e Adoecimento dos 
Bancários do Ceará”, cuja coleta 
dos dados, via questionário eletrô-
nico, está prevista para iniciar dia 
3 de julho. 

Essa pesquisa visa atingir todos 
os bancários do estado do Ceará e 
os resultados dos dados coletados 
fornecerão informações sobre as 
condições de trabalho e a saúde 
dos bancários. Dessa forma, o 
Sindicato espera colaborar para a 

prevenção e promoção da saúde dos 
trabalhadores da categoria, bem 
como, contribuir com a formulação 
de políticas públicas que visem à 
saúde dos mesmos. 

A coleta de dados da pesquisa 
terá duração de 2 meses, de julho 
a agosto deste ano. Essa inves-
tigação faz parte da pesquisa de 
doutorado da Profa. Marselle Fer-
nandes sob a orientação do Prof. Dr. 
Cassio Braz de Aquino do Programa 
de Pós- Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal do Estado do 
Ceará (UFC).

Serviço:
Pesquisa: Saúde e Adoecimento 

dos Bancários do Ceará
A partir do dia 3 de julho/2017
Coleta de dados via questioná-

rios eletrônicos

Itaú: Contraf-CUT apoia a Chapa 1 – Convicção e Experiência 
para a Fundação Itaú-Unibanco

A Fundação Itaú-Unibanco, que abri-
ga os diversos planos de previdência 
complementar da instituição fi nanceira, 
realiza eleições, entre 19 e 27/7, para 
representantes dos conselhos Delibe-
rativo, Fiscal e para os comitês dos 
respectivos fundos de pensão. Podem 
votar todos os participantes dos fundos 
de previdência fechados, ativos, assisti-
dos, autopatrocinados e optantes pelo 
BPD (Benefício Proporcional Diferido). A 
votação será via site da entidade ou por 
telefone, com a senha que será enviada 
aos participantes pelo correio.

Diante da importância de que se-
jam eleitos candidatos comprometidos 
com os interesses dos participantes, 
a Contraf-CUT apoia a Chapa 1 – Con-
vicção e Experiência no pleito. O diretor 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
Ribamar Pacheco, é candidato ao Con-
selho Fiscal.

“A Chapa 1 tem uma representati-
vidade nacional ampla. Ela foi formada 

com o objetivo 
de discutir com 
a Fundação um 
novo plano para 
agregar cerca 
de 40 mil tra-
balhadores, que 
atualmente não 
possuem ne-
nhum fundo de 
pensão”, expli-
cou Jair Alves, 
coordenador da 
COE do Itaú-Uni-
banco.

A atuação da Contraf-CUT junto com os 
sindicatos e os representantes eleitos para 
conselhos e comitês foi fundamental, por 
exemplo, para a distribuição do excedente 
de 721 milhões, um incremento superior a 
11% na reserva de mais de 21.000 parti-
cipantes do Itaubanco CD. Também foi es-
sencial para que participantes do Plano PAC 
conquistassem a possibilidade de alterar o 

indexador de TR para IPCA, reivindicação 
antiga dos assistidos que signifi ca ganho 
nos saldos dos mesmos.

Portanto, é fundamental a partici-
pação de todos na eleição, votando em 
candidatos de fato comprometidos com 
os interesses dos assistidos. Por estas 
e outras conquistas, a Contraf-CUT apoia 
a Chapa 1.
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Ações de equiparação 
ajuizadas na 3ª Vara da 

Justiça do Trabalho

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
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Bicarbonato contra 
superbactérias 

As bactérias estão se tornando cada 
vez mais resistentes, em parte devido 
ao uso excessivo de antibióticos, faci-
litando o surgimento de superbacté-

rias. Em um novo estudo realizado em 
ratos, cientistas da Universidade da 
Califórnia podem ter encontrado uma 
forma de tornar o teste mais preciso: 
eles adicionaram bicarbonato de sódio 
ao teste padrão de susceptibilidade a 
antibióticos e os medicamentos real-
mente se comportaram de forma dife-
rente quando o bicarbonato de sódio foi 

adicionado ao teste padrão.

• • •

• • •
Brasileiros viciados em celular

O tempo médio que o brasileiro pas-
sa por dia no celular é a mais alta do 

mundo: 4h48min. Os dados são de um 
levantamento da empresa de estatís-
ticas Statista e são referentes ao ano 
de 2016. China, Estados Unidos, Itália 
e Espanha são os demais países que 
compõem o top 5 de maior tempo de 

uso do smartphone ao longo de um dia. 
No Brasil, o tempo de uso do aparelho 
mais do que dobrou em quatro anos. 

Em 2012, a média era inferior a 2h diá-
rias. Para saber se você está viciado no 
uso do celular, acesse teste da UFRJ: 

https://goo.gl/Crvdkj.

Perigos da batata frita
Um estudo da Universidade de Pádua, 
na Itália, aponta que as pessoas que 

comem batatas fritas duas ou mais ve-
zes por semana podem duplicar o risco 
de ter uma morte precoce. O experi-
mento foi realizado com um grupo de 
4.400 pessoas com idades entre 45 
e 79 anos durante oito anos. Após os 
oito anos de análise foram registradas 
236 mortes, das quais foi observado 
que o número de pessoas que consu-
miam batata frita pelo menos duas 

vezes por semana era o dobro das que 
não consumiam. Os pesquisadores 

acreditam que o óleo de cozinha, rico 
em gorduras trans, é um fator impor-

tante para explicar a mortalidade.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
ajuizou novas ações de equiparação BNB/BB 
contemplando 119 funcionários benefi ciados 
com decisão da juíza Raquel Sousa que em 
sentença prolatada em outubro de 2015 
mandou incluir como benefi ciários do direito 
à equiparação todos os colegas benebeanos 
comissionados no período de outubro de 1988 
a agosto de 1994 que não constavam da 
lista inicial apresentada à Justiça.

O SEEB/CE também ajuizou os processos 
referentes àqueles benefi ciários da ação 
que não aderiram ao acordo homologado 
pela Justiça preferindo dar continuidade ao 
pleito reivindicando o valor total da demanda 
apurado pelo Sindicato autor. Continuam na 
ação 257 colegas cujo valor total reclamado 
soma mais de R$ 120 milhões.

ACORDO – O Sindicato encaminhou 
petição conjunta com o BNB à 3ª Vara da 
Justiça do Trabalho de Fortaleza solicitan-
do homologação do acordo fi rmado entre o 
SEEB/CE e o Banco em junho de 2016 para 
15 benefi ciários que aguardavam revisão de 
valores em função de contagem inadequada de 
tempo e de não reconhecimento de cessões 
ou licenças utilizadas no período dos cálculos.

“A revisão foi reivindicada através do 
Sindicato que, após meses de negociação, 
conseguiu a anuência do Banco quanto ao 
reconhecimento de períodos de comissio-
namentos anteriormente ignorados. Foi 

uma vitória para aqueles que reivindica-
vam o pagamento de valores justos, ainda 
que dentro do mesmo percentual acorda-

do para todos”
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato 

dos Bancários do Ceará

Atenção bancário! 
Acompanhe 
imagens das 

programações 
do Sindicato dos 

Bancários do 
Ceará também no 

nosso 
Instagram!


