
REFORMA TRABALHISTA: Destruição 
da CLT interessa aos banqueiros

Os 116 delegados do 23º Congresso Nacional dos Funcionários do BNB, realizado nos dias 7 e 8 de julho, em Itapuã, Salvador 
(BA) reafi rmaram a unidade para reforçar a luta e avançar nas conquistas, e ainda o compromisso com a mobilização para barrar 

os ataques do governo contra os trabalhadores (pág. 3)
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Bancários do BNB defi nem reivindicações de 2017

A proposta do 
governo Temer é 

claramente defendida 
pelos banqueiros, 
em declarações 

públicas, contrariando 
os interesses dos 

trabalhadores. Os 
bancos atacam a CLT, 

a Justiça do Trabalho e 
pressionam senadores 

pela aprovação do 
PLC 38 proposto pelo 
golpista (págs. 4 e 5)
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Como vai a sua saúde? Nós queremos saber. 
Responda nossa pesquisa!
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Metas abusivas, pressão, fechamento de agências, reestru-
turação, assédio moral, mobiliário inadequado. Tudo isso afeta 
a saúde do bancário. Neste sentido, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará realiza, em parceria com a UFC, uma pesquisa sobre 
saúde e adoecimento dos bancários do Ceará.

Para responder, basta acessar o site (www.bancariosce.org.
br), facebook ou enviar mensagem solicitando o link da pesquisa 
através do telefone (85) 99129 5101.

Participe! A pesquisa é anônima, fácil e rápida de res-
ponder.

Brincadeiras, comidas típicas, quadrilha impro-
visada e forró pé de serra e muita animação. Tudo 
isso está programado para o próximo dia 21 de julho, 
quando acontece o grande arraiá do Botequim dos 
Bancários, a partir das 19h, na sede do Sindicato.

Como atrações teremos a cantora Rose de 
Salles, a quadrilha Lumiar de Santa Clara e Os Ja-
nuários, com xote tradicional, baião e o verdadeiro 
forró pé de serra.

Além de comidas típicas e bebidas a preço de 
custo, os bancários que se cadastrarem na entrada 
da festa concorrem 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 familiares.

Arraiá do Botequim dos 
Bancários acontece dia 21 

com quadrilha e pé de serra
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

23º Congresso reafi rma defesa do Banco, 
do emprego e remuneração

3

A importância da unidade para refor-
çar a luta e avançar nas conquistas foi o 
entendimento unânime durante o 23º 
Congresso Nacional dos Funcionários do 
BNB, realizado nos dias 7 e 8 de julho, em 
Itapuã, Salvador (BA). Os 116 delegados 
reafi rmaram ainda o compromisso com 
a mobilização para barrar os ataques 
do governo contra os trabalhadores 
brasileiros.

Emprego, remuneração, a defesa do 
BNB, diante das ameaças de desmonte, 
saúde, condições de trabalho, segurança 
e Previdência foram os principais assun-
tos debatidos durante os dois dias de 
Congresso.  Na plenária fi nal, dia 8/7, os 
funcionários aprovaram as propostas de-
batidas pelos quatro grupos de trabalho, 
que vão nortear a pauta de reivindicações 
a ser negociada com o banco.

O secretário de Políticas Sindicais da 
Contraf-CUT, Gustavo Tabatinga, con-
siderou o evento positivo e motivador 
para fazer o enfrentamento da empresa 
e do governo. “Com a participação de 
116 delegados e delegadas do Brasil, 
principalmente do Nordeste, saímos do 
Congresso com a consciência de unidade 
reforçada. A Bahia nos fez muito bem e 
trouxe alegria nos rostos dos bancários, 
além de força e confi ança de que é pos-
sível resistir e vencer aos ataques. Con-
seguimos o consenso pela primeira vez 
na história dos congressos organizados 
pela Contraf-CUT. Não tivemos nenhuma 
polêmica trazida para a plenária fi nal”, 
comentou.

A plenária fi nal do Congresso dos be-
nebeanos, enalteceu o poder de aglutina-
ção dos nordestinos em lançar uma única 
proposta apoiada por todas as correntes 
políticas. Os debates não se esgotaram no 
Congresso e os funcionários prometeram 
continuar defendendo o BNB público, 
forte, voltado para o Nordeste.

“No Congresso dos Funcionários, valorizar e defender o emprego 
dos benebeanos é, em última análise, defender o fortalecimento 
da Instituição, Banco do Nordeste o que traz como consequência 

a possibilidade de manutenção e até ampliação do emprego 
e da renda de milhares de nordestinos, que atuam em áreas 

como agricultura familiar e em micros empreendimentos e que 
dependem dos recursos do BNB para se desenvolver”

Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e coordenador da 
Comissão Nacional dos Funcionários do BNB
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A QUEM INTERESSA A RE

BanQUEIROS apoiam propos
e pressionam

4

Só não enxerga quem não quer ver. Está claro que isso i
empresários, fi nanciadores do golpe do impeac

Quando o banqueiro Roberto 
Setubal, dono do Itaú, o maior 
banco privado do país, ataca 
a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e a Justiça do 
Trabalho ao escrever o artigo 

“A importância da reforma 
trabalhista”, publicado no dia 
2/7, na Folha de S. Paulo, fi ca 
evidente a quem interessam 
as mudanças propostas pelo 
governo ilegítimo de Michel 
Temer (PMDB) e sua base 

aliada no Congresso Nacional.
O Santander publicou em 

14 de junho um documento 
elaborado pelos economistas 

Maurício Molan e Rodolfo 
Margato, reclamando do 

custo da legislação trabalhista 
para o empregador no Brasil, 
defendendo a aprovação desse 
projeto em causa própria, com 
o objetivo de retirar direitos 
e aumentar os seus lucros já 

bilionários.
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REFORMA TRABALHISTA?

osta do governo golpista 
m senadores
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o interessa, e muito, aos banqueiros, rentistas e grandes 
achment, mas não interessa aos trabalhadores.

“Não podemos 
esmorecer. 
Temos que 
fortalecer a 
resistência e 

a mobilização 
para barrar 
as reformas 
trabalhista e 

da Previdência, 
e resgatar a 

democracia com eleições diretas já”
Carlos Eduardo Bezerra, presidente do 

Sindicato dos Bancários do Ceará

Dono do Itaú 
detona CLT

Não é de hoje que 
Setúbal detona a CLT, a 
Justiça do Trabalho e os 
direitos dos trabalhado-
res. O homem poderoso 
do Itaú vem disparan-
do ataques contra a 
legislação trabalhista 
pelo menos desde o ano 
passado, apesar de ter 
obtido um lucro de R$ 
21,6 bilhões.

Setúbal afi rma que “a 
mudança proposta tem 
como principal objetivo a 
modernização das rela-
ções laborais. Ela está 
baseada na fl exibilização 
das rígidas normas hoje 
estabelecidas pela CLT 
e pelas várias súmulas 
do TST que interpretam 
e detalham os vários 
artigos dessa lei, prin-
cipalmente de questões 
relacionadas à jornada de 
serviço”.

Para Setúbal, “essas 
mudanças, somadas à 
terceirização, já aprova-
da pelo Congresso, criam 
espaço para aumentar 
a efi ciência e competiti-
vidade das empresas, o 
que deverá levar a uma 
maior oferta de empre-
go”. O banqueiro do Itaú 
defende também o fi m da 
contribuição sindical, o 
que levará ao enfraqueci-
mento dos sindicatos. 

O documento do banco 
espanhol projeta que “a 
aprovação da reforma tra-
balhista poderia levar a uma 
queda do desemprego.  Para 
o Santander, que lucrou R$ 
7,3 bilhões em 2016, “a 
excessiva regulamentação 
do mercado de trabalho bra-
sileiro é considerada pelas 
empresas como o segundo 
fator mais problemático 
para fazer negócios no país. 
Isso sugere que bilhões 
de reais em investimentos 
deixam de ser realizados, e 
milhões de empregos deixam 
de ser gerados todos os 
anos, devido a uma legisla-
ção trabalhista anacrônica”.

Para o Santander 
a legislação é 
anacrônica

Pressão pela reforma da 
Previdência 

Os banqueiros são também interessados 
na reforma da Previdência do governo Temer, 
que na prática acaba com a aposentadoria 
pública no Brasil. É um mercado gigantesco 

que se abriria para o Itaú, o Santander e 
demais bancos, a fi m de expandir as vendas 

de seus planos de previdência privada e elevar 
ainda mais os seus lucros.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Sindicato quer esclarecimentos 
sobre reais condições do Bradescão 
após incêndio e infi ltração da chuva
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Mais uma vez, no último dia 6/7, 
o Sindicato dos Bancários do 
Ceará esteve na sede da Procu-

radoria Regional do Trabalho (PRT) para 
tratar de problemas referentes à agência 
do Bradesco da Rua Senador Alencar 
(Bradescão). A mediação foi conduzida 
pelo procurador do trabalho, Gérson Mar-
ques, e contou com os diretores Robério 
Ximenes, Gabriel Motta, Nelson Marques 
e o chefe do departamento jurídico do 
Sindicato, Anatole Nogueira.

O Sindicato está bastante preocupa-
do com a segurança dos bancários/as 
e clientes da agência Fortaleza Centro. 
Após incêndio ocorrido em janeiro deste 
ano e passar por uma interdição feita pelo 
Ministério do Trabalho que durou cerca 
de um mês essa agência voltou a funcio-
nar na área do térreo e, no dia 9/6, teve 
parte do 1º andar também liberada. No 
entanto, no período de 22 a 28 de maio 
ocorreram diversas chuvas em Fortaleza 
que acabaram por provocar entupimento 
da calha do prédio resultando na queda 
do forro colocado no 1º andar e alaga-
mento nos 2º e 1º andares com a falta de 
eletricidade em todo o prédio no dia 29/6 
ocasionando a  visita de vários diretores 
a essa agência. 

Vários fatos graves foram detectados 
após o incêndio de janeiro. O Bradesco 
reabriu o prédio mesmo em situação 
perigosa. Foi necessária a intervenção do 
Sindicato dos Bancários e do Ministério 
do Trabalho para que o prédio fi casse 
fechado até que houvessem condições 
mínimas de segurança e salubridade, 
bem como fossem feitos estudos sobre a 
gravidade dos efeitos daquele incêndio 
na estrutura do prédio.

Desde a interdi-
ção o Bradesco vem 
fazendo reformas 
parciais no prédio 
e isso permane-
ce, mesmo tendo 
o andar térreo em 
funcionamento, o 
que tem trazido in-
segurança e tensão 
aos funcionários 
que ali labutam. 
O Bradesco vem 
mostrando falta de 
transparência em 
todo esse processo, 
inclusive devendo 
ao MPT os laudos relativos aos testes 
estruturais realizados. Mesmo du-
rante as reformas verifi camos que 
o prédio não apresenta saídas de 
emergência. Diante dessa realidade 
e dos novos fatos, inclusive desní-
vel no piso do 1º andar, cobramos 
esclarecimentos e transparência do 
Banco na solução desses problemas. 
Além do MPT fizemos também 
denúncias junto à SRTE, Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil.

Como encaminhamento, o dr. 
Gérson Marques sugeriu, inicial-
mente, uma reunião ampliada com 
todos os funcionários da agência, 
e ainda com a presença de repre-
sentantes do Bradesco, Sindicato e 
Procuradoria. Entretanto, a repre-
sentação do banco pediu um prazo 
até a próxima quarta-feira, 12/7, 
para apresentar à PRT laudos de 
segurança, plano de reforma e levar 
à matriz a proposta da reunião.

“O prédio 
é antigo, tem 

mais de 30 anos 
e, naturalmente, 
já demonstrava 
necessitar de re-

paros mais consis-
tentes, ainda mais 
depois de tudo o 
que aconteceu. 

Não os remendos 
malfeitos que vi-

nham sendo feitos e que foram constatados por 
técnicos do Ministério do Trabalho depois do 

dia 24 de janeiro deste ano. O trabalho bancá-
rio já é tenso, estressante, e tende a piorar com 
o funcionário estando num local aonde há uma 
reforma em andamento e já aconteceu incên-
dio e infi ltração. O clima de intranqüilidade é 

grande e o Bradesco, como responsável, precisa 
garantir um ambiente seguro apresentando 

provas contundentes da segurança do prédio”
Robério Ximenes, diretor do SEEB/CE
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Sindicato questiona 
PID do BNB e 

reivindica previdência digna
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O Sindicato dos Bancários 
do Ceará, pede refl exão aos 
colegas aptos a aderirem ao 
segundo plano de incentivo 
ao desligamento (PID) lançado 
recentemente pela Diretoria 
do Banco do Nordeste do Bra-
sil. (BNB). Essa versão atual 
do PID estabelece um piso de 
R$ 50.000,00 e um teto de R$ 
400.000,00, tendo como refe-
rência o total de 15 vezes a 
remuneração bruta de cada interessado.

A ponderação do Sindicato dirige-se 
principalmente aqueles de menor remu-
neração e que se encontram em difi cul-
dades fi nanceiras. “Em situações como 
essas os seres humanos fi cam tentados 
a resolver os problemas com ações ime-
diatistas e impensadas”, refl ete Tomaz de 
Aquino, diretor do SEEB/CE e Coordenador 
da Comissão Nacional dos Funcionários 
do BNB.

Para Tomaz de Aquino, a decisão é 
individual e até mesmo de foro íntimo e 
a intenção do Sindicato não é de intro-
missão indevida, mas apenas de alerta 
considerando aspectos gerais da proposta. 
“Em qualquer situação de piso ou de teto 
guardadas as proporções e a relatividade, 
o valor indenizatório oferecido pelo BNB 
não compensa e nem de longe substitui 
mecanismos previdenciários necessários 
a uma aposentadoria digna”.

Solução é previdenciária – O Sindi-
cato dos Bancários do Ceará apresentou 
em incontáveis mesas de negociação com 
a Direção do BNB reivindicação visando 
a adoção de um programa de incentivo à 
aposentadoria que passasse necessaria-
mente pelo fortalecimento do Plano de 
Benefício Defi nido da CAPEF.

Pela proposta do Sindicato os milhões 

usados para indenizações fi nanceiras na 
primeira e agora na segunda versão desse 
PID deveriam ser carreados para a CAPEF, 
submetidos há um período de maturação 
de três a cinco anos e depois, mediante es-
tudo atuarial, revertidos aos participantes 
na forma de uma revisão do BD previsto 
para ser pago hoje, que é extremamente 
rebaixado.

A proposta do Sindicato, ainda que 
sujeita a reparos, aponta na perspectiva 
de uma solução previdenciária para a 
questão, que hoje afl ige mais de 1.500 
pessoas inclusive e mais cruelmente aos 
que não tem mais a CAPEF. Nesses casos o 
Sindicato advoga uma alocação adicional 
de recursos necessários à fundação de uma 
aposentadoria complementar, mediante 
contrapartida simbólica das pessoas que 
compõe esse universo.

O Plano BD é solidário e tem que for-
talecer essas características. Inadmissível 
que por decisão equivocada e de má fé 
adotadas em gestões anteriores, quem 
pague a conta seja o trabalhador, afi rma 
Tomaz de Aquino, que fi naliza dizendo: 
“Se os governos Lula e Dilma não tiveram 
sensibilidade sufi ciente para equacionar 
esse drama dos benebeanos, muito menos 
acreditamos em solução por esse governo 
atual, mergulhado na corrupção e ilegiti-
midade. Mas a luta continua”.

Na sexta-feira, 7/7, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará fez o pagamento de 
mais quatro processos da ação de anuênio 
do Banco do Brasil, de acordos homologa-
dos pela justiça. O Sindicato, após nego-
ciação com o banco, fechou os acordos e 
agora efetiva o repasse dos valores aos 
benefi ciários.

A ação é composta de 84 proces-
sos, dos quais cinco já foram pagos. As 
propostas de acordo para os processos 
são repassados pelo Banco do Brasil e, 
à medida que chegam, o Sindicato reúne 
os benefi ciários, que avaliam a proposta, 
e fazem acordo ou não. O acordo é de 
adesão individual e para aqueles que não 
aceitarem, o processo continua na Justiça.

Para acompanhar o processo é preciso 
manter o cadastro atualizado no Site do 
Sindicato, no link http://www.bancariosce.
org.br/cadastro.php.

Banco do Brasil: 
Mais quatro processos 
do anuênio são pagos a 
benefi ciários da ação

“Esta é mais uma vitória do Sindicato em favor 
dos funcionários do BB. Estamos satisfeitos com 

a evolução da ação do anuênio e chegamos a 
fase mais concreta do processo, que é o repasse 

dos valores aos benefi ciários, através de 
acordos”

José Eduardo Marinho, diretor do Sindicato 
e funcionário do BB
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Avanço na luta contra a 
discriminação e o assédio na 

Caixa Econômica Federal

CAIXA
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Brasileiros sem crédito
Aumentou de 21% para 25% a 

parcela dos brasileiros que tenta-
ram efetuar compras a prazo ou 

obter algum tipo de fi nanciamento 
em maio e não conseguiram. Os 
dados são do Indicador de Uso 
do Crédito e de Propensão ao 

Consumo, divulgados dia 5/7 pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas e pelo SPC Brasil. A 

pesquisa mostrou que 42% indicou 
ter utilizado ao menos uma das 

opções de crédito do mercado. As 
alternativas mais apontadas foram 
os cartões de crédito (35%) e os 
cartões de loja e crediário (16%).

• • •

• • •

Desde o último dia 3/7, passa a valer outra 
nova versão do RH 184 da Caixa, que responde 
a um dos principais itens da pauta específi ca 
dos empregados da Caixa na Campanha Na-
cional 2016. A vitória foi após denúncia da 
CEE/Caixa. O banco recuou de possibilitar o 
descomissionamento de mulheres na licença 
maternidade, mas mantém arbitrária política 
de comissionamento da empresa.

A principal crítica dos empregados é que o 
normativo que torna o descomissionamento 
prerrogativa exclusiva da chefi a e altera os 
critérios em prejuízo dos empregados. No 
começo do ano conquistamos certa restrição 
a retirada de função pois determinou que 
manteria o exercício e pagamento da função 
por ao menos 60 dias e a eliminação da possi-
bilidade de aplicar a dispensa na instauração 
da análise preliminar em processos discipli-
nares, mas permitia o descomissionamento 
de empregadas na licença maternidade.

“A discriminação de gênero permanece 
na Caixa uma vez que ela permite o des-
comissionamento de grávidas, o que é um 
absurdo. Tivemos um avanço pois tiramos a 
possibilidade de retirada de função na licen-

ça maternidade”, afi rmou o coordenador da 
Comissão Executiva dos Empregados (CEE), 
Dionísio Reis.

Porém, a Caixa manteve o descomissio-
namento arbitrário e a luta do movimento 
sindical continua. O banco mudou a forma de 
fazer o descomissionamento, mas continua 
na mão da chefi a e continua sendo arbitrário 
e subjetivo.

“Nossa orientação 
é para quando 
os empregados 
receberem uma 

comunicação 
de descomissio-

namento,  procurar 
imediatamente 

o Sindicato para 
preparar uma defesa 
para ele,  dentro do 

prazo de 60 dias”
Marcos Saraiva, diretor do SEEB/CE, da 

Fenae e empregado da Caixa

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará (SINTRAFI-CE), anteriormente 
denominado Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Ceará, CNPJ nº. 07.340.953/0001-48 e 
registro sindical MTIC nº 208.327-59, por seu presidente, abaixo nominado, convoca os bancários do BANCO DO BRASIL, CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO NORDESTE e dos BANCOS PRIVADOS, associados a este Sindicato, para as eleições 
de delegados sindicais e respectivos suplentes, que ocorrerão nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2017, nas dependências 
dos bancos. Votam todos os associados do Sindicato lotados na unidade onde houver a eleição. As inscrições estarão abertas 
no período de 10 a 26 de julho de 2017 e deverão ser feitas através do endereço eletrônico bancariosce@bancariosce.org.br  
com o assunto ELEIÇÃO DELEGADO SINDICAL, ou por fax: (85) 3226-9194, ou, ainda, na Secretaria de Ação Sindical, na 
sede do Sindicato (Rua 24 de Maio, 1289 Centro, nesta capital), no horário de 9 às 17 horas. Deverão constar no pedido de 
inscrição: nome do candidato, RG,CPF,PIS, banco/local de trabalho (prefi xo/nome da unidade), matrícula funcional, telefones, 
WhatsApp e E-mail. Ao receber o pedido de inscrição, via e-mail ou fax, será emitido pela Secretaria de Ação Sindical e-mail 
confi rmando a respectiva inscrição até o dia seguinte. Caso o bancário não receba mencionada confi rmação, deverá entrar em 
contato com a citada Secretaria, pelo telefone (85) 3252.4266.

Fortaleza(CE), 04 de julho de 2017.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
Presidente

Edital de Convocação de Eleições de Delegados Sindicais 
Mandato 2017/2018

Santander deturpa 
licença-médica

Os bancários do Santander que se 
afastam para tratamento de saúde 
devem fi car atentos aos ardis do 

banco, no que se refere ao retorno 
ao trabalho. Em São Paulo, tem 

denúncia de que o banco usa inde-
vidamente o Decreto Lei 8691/16, 
que prevê a opção do funcionário 

afastado para tratamento de saú-
de de retornar ao trabalho antes 

da perícia do INSS. O decreto 
defi ne que o INSS poderá reconhe-
cer atestado do médico assistente 
para conceder o benefício da licen-
ça, e estabelece também convênio 
com o SUS para os mesmos fi ns. 

Impostômetro
O valor pago pelos brasileiros em 
impostos neste ano alcançou R$ 

1,1 trilhão em 3/7, segundo o “Im-
postômetro” da Associação Co-

mercial de São Paulo. Em 2016, o 
mesmo montante foi registrado em 

22 de julho, o que revela cresci-
mento da arrecadação tributária. A 
marca equivale ao montante pago 
em impostos, taxas e contribui-

ções no país. O total de impostos 
pagos pelos brasileiros pode ser 

acompanhado pela internet (www.
impostometro.com.br). 


