
Conferência aprova plano de lutas em 
defesa do emprego e dos direitos

A plenária fi nal da 19ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada entre os dias 
28 e 30/7, em São Paulo, aprovou também a estratégia em defesa dos bancos 

públicos e da democracia (pág. 3)
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CAIXA

Sindicato ajuíza ação contra 
desconto do dia parado na 

greve geral do dia 30/6

2

O Sindicato dos Bancários do Ceará, 
através do seu Departamento Jurídi-
co, ajuizou ação coletiva na Justiça do 
Trabalho em favor dos empregados da 
Caixa Econômica Federal, no dia 16 de 
julho, para que não seja descontado o 
dia parado, na greve geral do dia 30 de 
junho. A ação encontra-se na 6ª Vara do 
Trabalho de Fortaleza. Estamos aguar-
dando o julgamento da ação.

O que postula a ação – Que a Caixa 
não desconte o dia parado, na greve 
geral do dia 30 de junho, que as horas 
paradas sejam compensadas e que a 
falta não seja considerada como não 
justifi cada. Não teria a pena pecuniária, 
que seria desconto em dinheiro, nem 
teria a repercussão negativa na vida 
funcional dos colegas, que aderiram à 
greve.  Essa ação é para os empregados 
da Caixa Econômica Federal, da base do 
Sindicato dos Bancários do Ceará.

Greve espontânea – A greve para-

lisou agências no Interior e na Capital 
alcançando milhares de bancários 
em todo o País, de forma vitoriosa e 
espontânea. Antes da paralisação, o 
Sindicato tomou todas as medidas para 
garantir o direito de greve legítimo da 
categoria, inclusive com a realização 
de duas assembleias (dias 22 e 27/6), 
convocadas através de edital e aviso de 
greve na Tribuna Bancária e em jornais 
de grande circulação de Fortaleza, além 
de realização de reuniões nos locais de 
trabalho para mobilizar os bancários e 
esclarecer a população.

Bradesco condenado 
O Bradesco foi condenado na Justiça do 
Trabalho por assédio moral praticado contra 
uma funcionária grávida no Paraná. A traba-
lhadora relatou que ao pedir que a faxineira 
não lavasse o piso com determinado produ-
to que lhe causava enjoos, um dos geren-
tes respondeu que “um pouquinho de ácido 
não lhe faria mal”. Ele pediu também para 
cancelar consultas médicas alegando que 
as reuniões eram mais importantes e che-
gou a pegar a bolsa da bancária para obter 
número do telefone do médico. Ainda con-
forme relato da funcionária, ele falava mal 
do seu serviço perante colegas e clientes. 
A Justiça determinou indenização por dano 
moral de R$ 10 mil.

Cotas X Reforma Trabalhista
No dia 24/7, a Lei de Cotas (8213/91) 

completou 26 anos. Segundo a legislação, se 
a empresa tem entre 100 e 200 funcionários, 
deve destinar 2% das vagas a benefi ciários 
reabilitados e pessoas com defi ciência. Este 
valor pode chegar a um máximo de 5% caso 
haja mais de 1.001 funcionários. Porém, com 
a aprovação da Reforma Trabalhista e da Lei de 
Terceirização, os avanços, mesmo que tímidos, 
estão em risco. As empresas com mais de 
100 funcionários são obrigadas a reservar 
cotas às pessoas com defi ciência. Porém, se 
você terceiriza todo mundo e não formaliza os 
seus funcionários, não tem obrigatoriedade 
em cumprir as cotas, denuncia a CUT.

Reprovação de Temer = 94% 
O governo Temer é reprovado por 94% dos 

brasileiros e 95% acreditam que o Brasil está 
no rumo errado. Os dados foram divulgados dia 
25/7 e integram a pesquisa Pulso Brasil, feita 
todo mês pela Ipsos Public Affairs desde 2005. 
A avaliação do governo federal é a pior desde 
abril de 2005. Do total de entrevistados, 85% 
avaliaram a gestão de Michel Temer como ruim 
ou péssima, sendo a pior avaliação desde que 
a série começou a ser feita. O descrédito com 
o rumo que o país está tomando é, também, 
o pior já visto pela pesquisa.

Breves
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19ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Bancários defi nem plano de lutas contra 
retirada de direitos

3

Reunidos na 19ª Conferência Nacio-
nal, 696 bancários representando 
trabalhadores de todo o Brasil, 

defi niram ações e estratégias para a 
Campanha Nacional da categoria em 
2018. São planos de lutas em defesa dos 
empregos, dos bancos públicos e para se 
opor à retirada de direitos imposta pelas 
reformas trabalhista e da Previdência. 
Ações também em defesa da democracia 
e do movimento sindical. A Conferência 
aconteceu entre 28 e 30 de julho, em 
São Paulo.

Um documento será entregue à Fede-
ração dos bancos (Fenaban), no próximo 
dia 8 de agosto, sobre cada ponto defen-
dido pela categoria bancária, e a oposição 
dos bancários à reforma trabalhista. A 
categoria não aceitará qualquer alteração 
nos contratos de trabalho e exige respeito 
a todas as cláusulas da nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

As estratégias e ações defi nidas na 
Conferência vão fortalecer a categoria no 
combate às mudanças na legislação que 
prejudicam os trabalhadores. São ações 
para não deixar que a terceirização des-
mantele a categoria, para evitar trabalho 
em jornadas exaustivas e, fi nalmente, 
defender que quem trabalha em banco, 
é bancário.

As mesas temáticas sobre Saúde do 
Trabalhador, Igualdade de Oportuni-
dades, Segurança Bancária e de Acom-
panhamento da Cláusula de Prevenção 
de Confl itos, trouxeram refl exões para 
a formação de dirigentes e de bancários 
de base que estiveram presentes. Trouxe-
ram indicadores de como pode ser feito o 
enfrentamento aos ataques aos direitos 
e como enfrentar as consequências do 
avanço da tecnologia. Exemplo disso, é 
o avanço tecnológico tem que ter uma 
regulação para não colocar a sociedade 
em risco.

 Não à terceirização;
 Não ao contrato temporário;
 Não à contratação de autônomos;
 Não ao contrato intermitente de trabalho;
 Não ao teletrabalho sem negociação com os sindicatos;
 Não ao termo de quitação das obrigações trabalhistas;
 Não à jornada 12 x 36 horas;
 Não ao parcelamento da PLR em mais de duas vezes;
 Manutenção das homologações feitas pelos sindicatos para fi scalizar o devido 

pagamento dos direitos dos demitidos;
 Não à rescisão do contrato de trabalho em comum acordo, na qual os tra-

balhadores só perdem;
 Não ao limite à liberdade de expressão dos sindicatos e dos trabalhadores;
 Contra prêmios e bônus que não integrem os salários;
 Garantia dos centros de realocação e requalifi cação;
 Respeito à jornada de trabalho dos bancários como forma de preservação da 

saúde;
 CCT válida para todos os trabalhadores dos bancos;
 Que todos os trabalhadores da atividade-fi m dos bancos sejam representados 

pelos sindicatos de bancários;
 Assinatura de termos de responsabilidade por parte do empregado não exi-

mirá o empregado da responsabilidade com a saúde dos trabalhadores;
 Livre acesso dos dirigentes sindicais às agências digitais
 Garantia da ultratividade (validade) da CCT até a celebração de novo acordo
 Garantia de que as gratifi cações de função sejam incorporadas apos 10 anos 

de recebimento. 

Principais pontos do documento que 
será entregue a Fenaban:

Foto: SEEB/CE
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CASSI

Golpista Temer quer 
desmontar plano de saúde 

do Banco do Brasil
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Minutas de Resolução atribuídas 
à Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e Ad-

ministrativa de Participações Societárias 
da União, órgão vinculado ao Ministério do 
Planejamento, vazaram nas redes sociais 
e demonstram que o Governo golpista 
de Temer está agindo para desmontar a 
Cassi e os planos de saúde que atendem 
os funcionários de todas as empresas pú-
blicas federais.

Segundo os documentos, que não são 
ofi ciais, o governo pretende estabelecer 
várias mudanças nos planos de saúde de 
autogestão, como é o caso da Cassi, criando 
limites de custeio. As determinações ferem 
de morte os princípios básicos da Cassi, 
pois destroem a solidariedade do plano.

A Comissão de Empresa e as entida-
des sindicais repudiam essas propostas e 
lembram que, para atender estas deter-
minações (se de fato se confi rmarem), 
a Cassi precisa mudar seu estatuto pelo 
voto dos associados. O movimento sindical 
organizará a resistência a estas possíveis 
mudanças e não admitirá mais esse ataque 
aos direitos dos funcionários.

A última audiência do processo de 
mediação conduzido pelo Ministério 
Público do Trabalho de Brasília, sobre 
processo de reestruturação iniciado 
pelo Banco do Brasil em novembro de 
2016, realizada no dia 20/7, terminou 
sem avanços signifi cativos. Esta foi a 
sétima de uma série de audiências cujo 
objetivo foi buscar melhorias para os 
funcionários atingidos com os cortes 
de mais de nove mil cargos e perdas 
de salários que chegaram a superar 
70% da remuneração para centenas 
de funcionários.

Estavam pendentes vários itens 
e questionado pelo Ministério Público 
sobre as respostas, o Banco do Brasil 
afi rmou que não apresentaria nenhuma 
novidade, fi cando o programa nos mol-
des como já estava implantado. Quanto 
à prorrogação da Vantagem em Caráter 
Pessoal (VCP), o banco foi enfático em 
afi rmar que não haverá prorrogação.

Sobre as informações das visitas 
nas agências, havia expectativa de que 
as visitas resultassem no aumento de 
dotação de algumas unidades. O Banco 
respondeu que realizou apenas oito 
visitas e nenhum estudo foi concluído 
para aumento de cargos e dotação.

O banco afi rmou que lançará um 
incentivo aos escriturários que pedirem 
remoção para praças de difícil provi-
mento, para o público de escriturários 
e não de funcionários atingidos pela 
reestruturação. 

Foram colhidas durante a audiên-
cia uma lista de nomes e cargos de 
nomeações feitas em vários locais sob 
suspeita não terem dado prioridade aos 
funcionários que perderam os cargos. O 
Banco do Brasil fi cou de analisar cada 
caso e responder MPT. O Banco tam-
bém informou que hoje existem 2.300 
funcionários que perderam os cargos e 
não foram realocados em nenhum outro. 
As procuradoras declararam encerra-
da a mediação e arquivará o processo 
assim que o Banco do Brasil juntar os 
documentos com as respostas sobre 
as nomeações.

Mediação no MPT 
sobre reestruturação 
no BB termina sem 

avanço

• Impõe a paridade de custeio entre 
o mantenedor BB e funcionários. 
Hoje, o banco paga 4,5% e os 
funcionários, 3%.

• Impõe limite de gastos com as-
sistência à saúde a 8% da folha 
de pagamento de ativos e apo-
sentados.

• Determina que novas adesões aos 
planos existentes só podem ser 
feitas se as contribuições forem 
distintas por faixa etária e faixa 
salarial.

• Determina que todo plano de 
empresa estatal cobre coparti-
cipação nos serviços de saúde.

Confi ra os pontos mais 
signifi cativos:

A ameaça também paira sobre Saúde Caixa
Os documentos vazados nas redes sociais, da Comissão Interministerial de 

Governança Corporativa e Administrativa de Participações Societárias da União, 
ligada ao Ministério do Planejamento, comprovam a tentativa do governo Temer em 
também desmontar o Saúde Caixa, bem como os planos de saúde das empresas 
públicas federais.

Se saírem do papel realmente, as resoluções têm tudo para inviabilizar os convê-
nios, pois cria limites de custeio e outras regras para serem seguidas pelas estatais, 
entre elas, limite de gastos com assistência à saúde a 8% da folha de pagamento 
de ativos e aposentados.

As resoluções estabelecem ainda que novas adesões só poderão ser feitas se as 
contribuições forem distintas por faixa etária e faixa salarial e determina que todo 
plano de empresa estatal cobre coparticipação nos serviços de saúde. Estas ações 
destroem a solidariedade do plano.

A cobrança por faixa etária se torna inviável para quem recebe os salários mais 
baixos e para os aposentados, que teriam as mensalidades aumentadas drasticamente. 
O conteúdo dos documentos preocupa os empregados da Caixa Econômica Federal.



   Tribuna
Bancária Edição 1486  |  31 de Julho a 5 de Agosto de 2017

MAIS UM DESMONTE VEM AÍ!

Votação da reforma da Previdência na 
Câmara se aproxima

5

Aprovada no 
começo de maio 
em comissão espe-
cial, a reforma da 
Previdência do gol-
pista Temer está 
pronta para ser 
votada no plená-
rio da Câmara dos 
Deputados. A Casa 
volta a funcionar 
em 1º de agosto e 
seu presidente, Ro-
drigo Maia (DEM-
RJ), quer pautar a 
votação com ra-
pidez. A proposta, 
que acaba com a 
aposentadoria pú-
blica no País, já 
teve parecer do re-
lator Arthur Olivei-
ra Maia (PPS-BA) aprovado em comissão 
especial. Como é uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 287), precisa de 308 
votos no plenário para ser aprovada. Se 
passar, vai para o Senado.

DESMONTE – De interesse apenas de 
banqueiros, a PEC 287 foi classifi cada como 
“desumana”, por exemplo, por juízes e 
procuradores. Advogados de Direito Previ-
denciário foram mais longe ao afi rmar que a 
reforma parte de diagnósticos equivocados 
e premissas seletivas, sendo “aberrativa” e 
vai levar o país “para o abismo”.

Dentre os principais pontos nocivos 
estão a idade mínima elevada a 65 anos 
para homens e 62 para mulheres. O pro-
jeto inicial de Temer previa 65 para todo 
mundo, mas, pressionados, os deputados 
reduziram um pouco o limite para as mu-
lheres durante a tramitação na comissão 
especial.

Outro retrocesso para os trabalhado-
res que a PEC traz é a elevação do tempo 
mínimo de contribuição para pedir a 
aposentadoria. Hoje é de 15 anos e, se a 
reforma passar, vai para 25 anos.

O tempo para conseguir o benefício 
integral também vai subir, para pratica-
mente inalcançáveis 49 anos de contri-
buição seguidos. Isso na teoria, porque 
na prática é ainda pior. Segundo dados 
de 2014, cada empregado consegue fazer, 
em média, nove contribuições a cada 12 
meses. Assim, seriam necessários 64,6 
anos contribuindo para alcançar a apo-
sentadoria integral.

Além de difi cultar o acesso, o projeto 
de Temer também vai reduzir os benefícios 
pagos aos aposentados. Hoje, o cálculo 
leva em conta a média das 80% maiores 
contribuições. Com a reforma, serão con-
sideradas todas as contribuições, ou seja, 
inclui na conta os salários menores.

“São regras absolutamente incompatíveis 
com a realidade do mercado de trabalho 

brasileiro, que irão se agravar com a 
terceirização e a reforma trabalhista. E 
as regras de transição são, na verdade, 

regras de interdição. Isso penaliza a 
mulher, penaliza os rurais e todos os 
trabalhadores. É preciso mobilização 
já para evitar mais esse desmonte de 

direitos”
Carlos Eduardo Bezerra, presidente do 

Sindicato dos Bancários do Ceará
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BRADESCO

Sindicato reúne funcionários para 
esclarecer dúvidas sobre o PDVE
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Bancária

Na terça, 25/7, o Sindicato dos Ban-
cários do Ceará reuniu os funcionários 
do Bradesco numa plenária de esclareci-
mentos sobre o Plano de Desligamento 
Voluntário Especial (PDVE) – o primeiro 
de toda a história do banco. A reunião 
contou com a presença de vários diri-
gentes do Sindicato, inclusive de Gabriel 
Rochinha que participou, em São Paulo, da 
reunião da COE Bradesco e acompanhou 
o desenrolar da reunião com a direção do 
Bradesco em Osasco. Participou também 
o coordenador do departamento jurídico  
Anatole Nogueira. Estiveram presentes 
mais de 120 bancários, inclusive um grupo 
de funcionários surdos.

Inicialmente, dr. Anatole fez uma apre-
sentação de todo o regulamento fazendo 
destaques e observações ponto a ponto. 
Ele ressaltou que a forma como foi apre-
sentado pelo banco pode levar a crer que 
alguns dos itens são benesses do plano, 
porém as verbas rescisórias já são devidas 
por lei ou por cláusula em nossa CCT como 
férias, 13º salário, aviso prévio, multa de 
40º do FGTS, os 270 dias de plano de 
saúde (para quem tem mais de 20 anos 
na empresa) etc. 

Os incentivos citados pelo banco cor-
respondem a: 60% das remunerações 
fi xas de junho/17, por cada ano trabalhado 
(limitado a 12 salários); 18 meses de plano 
de saúde (lembrando que até 9 meses já 
são garantidos pela CCT) e o auxílio cesta-
alimentação de seis meses (hoje no valor 
mensal de R$ 565,28. Não é o valor total 
recebido todo mês que engloba também 
22 dias de ticket refeição no valor de R$ 
32,60 e soma mais R$ 717,20).

Como o incentivo do banco tem caráter 
indenizatório, não há incidência de Imposto 
de renda, INSS e FGTS. O Sindicato alerta 
àqueles que queiram aderir, para fazê-lo 
somente em agosto pois nossa CCT ga-
rante o pagamento proporcional da PLR 
2017, mas só a partir de 2 de agosto. 
Outro alerta feito pelo dr. Anatole é que 
após a adesão haverá o aceite ou não do 
banco. Mesmo no caso de aceite a demis-
são efetiva poderá ocorrer em até 180 
dias, sendo assim quem for demitido após 
o dia 1º de setembro terá o pagamento 
das verbas rescisórias já reajustadas de 
acordo com nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria que tem vigência até 

31 de agosto de 2018 e estipula que o 
salário de agosto de 2017 será reajustado 
em setembro pela infl ação do período mais 
1% de ganho real.

Dr. Anatole esclarece que: “no caso 
de adesão não haverá direito ao Seguro 
Desemprego e não caberá ação de rein-
tegração. Mesmo assim os bancários 
continuarão com todas as demais ações 
já existentes ou poderão entrar com no-
vas ações como horas extras, desvio de 
função, danos morais etc. num prazo de 
até dois anos após o desligamento. Se o 
bancário aderir e entrar com uma licença 
previdenciária após 31.08.17 terá seu 
pedido indeferido”.

Após a explanação de nosso advogado, 
o diretor, Gabriel Rochinha expôs as delibe-
rações tomadas na COE Bradesco e passou 
informações sobre a reunião com o banco, 
onde foram solicitados vários esclareci-
mentos pela plenária e respondidos pelos 
diretores presentes e pelo advogado. Gabriel 
disse: “os representantes do Bradesco 
afi rmaram que todo bancário elegível que 
aderir ao PDVE terá seu pedido aceito desde 
que cumpridas as regras do regulamento”.

Nos casos de bancários reintegrados, 
com ação transitada em julgado ou não, o 
banco só dará o aceite se até 31.08.17 
o funcionário comprovar a homologação 
do acordo judicial. Dr. Anatole destacou 
que entende praticamente impossível ser 
cumprido esse requisito para os casos 
em que a ação está no TST em Brasília. 
Destaca ainda que: “se a ação estiver 
transitado em julgado, mas não encerrada, 
e o empregado ainda não tiver recebido as 

verbas relativas ao período do afastamen-
to, o acordo estipula que o bancário dará 
quitação do objeto da ação abrindo mão 
do que poderia receber”.

O diretor Robério Ximenes esclareceu 
que o Comando Nacional orientou todos 
os sindicatos a NÃO DAR NENHUMA 
ANUÊNCIA a esse PDVE. Robério afi r-
mou: “além de não concordarmos com 
plano de demissão, não podemos dar um 
documento que possibilite ao banco usar 
contra outros funcionários que, inclusive, 
estejam ou possam entrar com ações de 
reintegração contra o banco. O movimento 
sindical é contra o PDVE, mas a decisão de 
adesão ou não ao plano  é um ato individual 
de cada bancário”.

Foi destacado ainda que o público-alvo 
não engloba os funcionários que, mesmo 
tendo mais de dez anos na empresa, tra-
balhem em agências bancárias, exceto os 
aposentados ou com direito a se aposentar. 
Também não foi aceito pelo banco incluir 
entre os elegíveis os funcionários recém 
demitidos e que ainda estão nos meses de 
aviso prévio. Segundo o Comando Nacional 
será feita uma análise jurídica que possi-
bilite a entrada de ações nesses casos.

“Ressaltamos que o Sindicato não ne-
gocia e não é a favor de nenhum tipo de plano 
de demissão voluntária. Aconselhamos os 
funcionários elegíveis a ter muita cautela 
quanto á adesão. Essa escolha deve ser 
muito bem analisada e o Sindicato estará 
à disposição para prestar toda e qualquer 
orientação ao funcionalismo”, destacou 
Gabriel Rochinha, diretor do Sindicato e 
funcionário do Bradesco.

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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BRADESCÃO

Sindicato acompanha 
reunião no Bradesco 

agência Fortaleza-Centro
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Na terça, 25/7, o Sindicato dos 
Bancários esteve presente no 
Bradescão (Rua Senador Alen-

car) em reunião proposta pela Procu-
radoria Regional do Trabalho (PRT) 
para que os representantes do banco 
explicassem o andamento da reforma 
e as reais condições de trabalho e a 
segurança daquele prédio. A PRT havia 
indicado que o Bradesco prestasse es-
clarecimentos a seus funcionários sobre 
reforma e segurança do prédio.

Estiveram presentes: Nelson Mar-
ques, Robério Ximenes, Ieda Marques 
e Nivardo Pimentel pelo Sindicato. 
Representando o Bradesco, Pedro Haou-
tiounian (RH), Alexandre (Patrimônio e 
Obras), Renan Brasil (Jurídico) e alguns 
técnicos. A PRT enviou quatro represen-
tantes sendo dois deles engenheiros da 
área de segurança do trabalho.

Os senhores Pedro e Alexandre ex-
ternaram a preocupação do banco com a 
segurança e afirmaram: “o banco jamais 
vai colocar em risco seus funcionários e 
o prédio está em segurança”.

No processo junto à PRT o banco 
apresentou documentos sobre o estudo 
do Corpo de Provas (amostras retiradas 
das lajes) e afirma que a empresa con-
tratada para as reformas tem capacidade 
técnica e está tomando todos os cuidados 
necessários para o bom andamento da 
obra. Além disso, afirmam que “o prédio 
está seguro”.

Interpelados sobre as saídas de 
emergência afirmaram que o Corpo de 
Bombeiros deu alvará de funcionamento 
recentemente. Mesmo assim estranha-
mos o fato, pois no prédio todo só há 
uma saída, a principal, vez que a saída 
pela garagem só é utilizada nos traba-
lhos de reforma bem como ao fato de 

não existir escada de incêndio mesmo 
o prédio tendo três andares, além do 
subsolo e do terraço.

Sobre a laje que percebemos desnive-
lada, o Sr. Alexandre afirma “ser apenas 
o piso não havendo comprometimento 
da mesma”.

Mesmo com essas explicações, o 
banco se compromete a realizar a maior 
parte das obras no horário noturno e 
nos fins de semana para permitir o bom 
funcionamento da agência. A previsão de 
término das obras é dia 5 de setembro.

Os membros da PRT fizeram algumas 
perguntas sobre as condições do prédio, 
inclusive sobre laudos técnicos e ficaram 
de verificar se na documentação enviada 
à PRT já constam. Caso contrário irão 
requerer ao banco. 

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
realiza no próximo dia 12 de agosto, no Clube 
da Caixa, comemoração alusiva ao Dia dos 
Pais. O evento será animado pela bateria 
do bloco de pré-carnaval do Sindicato – “De 
Magote Não Tem Quem Derrote” e contará 
com a presença do ilustre Mestre Marrom, 
da Mangueira, escola de samba do grupo 
principal do Carnaval Carioca.

A confraternização é destinada aos 
bancários e bancárias, seus fi lhos e con-
vidados a quem será oferecido uma sucu-
lenta feijoada regada a caipirinha e cerveja. 
Também serão sorteados alguns prêmios 
entre os bancários sindicalizados presentes. 
Na oportunidade, será escolhida entre os 
bancários participantes, uma coordenação 
para assessorar a Secretaria de Cultura do 
Sindicato na organização e coordenação da 
bateria do bloco.

Convidado Especial – O convidado espe-
cial para o evento, Mestre Marrom ministra 
Workshop de percussão em todo o Brasil e 
também no exterior disseminando a arte e 
cultura brasileira com aquele toque carioca, 
o Carnaval. Realizou trabalhos na Argentina, 
junto a Escola de Samba Sierras Del Car-
naval, de Sam Luis. No Ceará, trabalhou na 
criação e formação do Bloco Bons Amigos, 
que tem parceria com a Escola de Samba 
Mangueira. 

“O Bloco ‘De Magote’ foi criado por um 
coletivo cultural que assessora a diretoria 
do Sindicato com o objetivo de oferecer aos 
bancários, através de ofi cinas de percussão, 
a possibilidade de se formarem ritmistas e 
participarem ativamente do já consolidado 
pré-carnaval de Fortaleza, do qual o bloco do 
Sindicato já faz parte ofi cialmente há cinco 
anos”, declarou Tomaz de Aquino.

Cultura: Sindicato 
comemora Dia dos Pais 

com ensaio da Bateria do 
Bloco De Magote no 

Clube da Caixa

“Continuamos vigilantes e atentos 
a qualquer problema que surja. O 

Sindicato acompanhará o andamento 
do processo junto à PRT e demais órgãos 

envolvidos. Se julgarmos necessário, 
tomaremos outras medidas cabíveis”

Nelson Marques, diretor do Sindicato 
e funcionário do Bradesco
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Sindicato pede suspensão 
generalizada do CDC, mas 

diretoria do BNB nega

BANCO DO NORDESTE BRASIL
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Ajude o Abrigo São Lázaro
770 animais estão nas dependên-
cias do Abrigo São Lázaro, criado 
há 24 anos. O local passa por difi -
culdades devido à baixa quantidade 
de doações, altas dívidas – R$ 30 
mil para tratamentos clínicos – e 
outras despesas mensais acima 
dos valores arrecadados – nor-

malmente são consumidos 200kg 
de ração por dia, além de material 
de limpeza e panos para colocar 
os animais debilitados. As dívidas 
já geram atraso no salário dos 

cinco funcionários do abrigo. Para 
ajudar, ligue: (85) 9.8569.9333 / 
9.8626.47759 / 9.8929-1452.

• • •

• • •

Em ofício encaminhado à Diretoria do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no último 
dia 11 de julho o Sindicato dos Bancários do 
Ceará solicitou a suspensão generalizada de 
pagamento de parcelas do Crédito Direto 
ao Consumidor (CDC), contraído por fun-
cionários e aposentados, tendo em vista o 
aperto fi nanceiro a que estão submetidos os 
trabalhadores bancários cujo último reajuste 
salarial ocorreu há 11 meses.

Em resposta à reivindicação feita pelo 
Sindicato, a Diretoria do Banco do Nordeste 
negou o pedido, alegando já existirem desde 
2016 regras para renegociação/reescalo-
namento de dívidas com clientes pessoas 
físicas. Essas regras, segundo a diretoria de 
Planejamento do BNB, permitem aos funcio-
nários ativos e aposentados a defi nição de 
novo esquema de pagamento de prestações 
do CDC, inclusive, carência de até três meses 
para o reinício de pagamento em alguns casos.

De acordo com ofício assinado pela Supe-
rintendência de Planejamento do Banco e que 
chegou ao Sindicato no último dia 26 de julho, 
o pedido de renegociação/reescalonamento 
do CDC pode ser realizado a qualquer tempo 
pelo funcionário e aposentado do BNB direto 
na sua agência de relacionamento. A diretoria 
do Banco acrescenta considerar que a Ins-
tituição já dispõe de mecanismo normativo 

que pode ser demandado individualmente pelos 
interessados junto ao gerente de sua agência 
e por isso não acata o pedido de suspensão 
generalizada de parcelas vencíveis do CDC.

Empréstimo de férias – Quanto ao pedido 
de suspensão por três meses da cobrança 
das prestações dos empréstimos para fé-
rias, a Superintendência de Desenvolvimento 
Humano informou a aprovação, no último dia 
18 de julho, da reivindicação também feita 
pelo Sindicato. Dessa forma, as parcelas do 
empréstimo de férias nos meses de agosto, 
setembro e outubro, serão suspensos, exce-
to para os funcionários que manifestarem o 
desejo de continuar quitando as prestações 
do empréstimo normalmente.

Renda de até R$ 394 
O percentual de crianças e ado-
lescentes até 14 anos no Ceará 
vivendo em famílias cuja renda é 

de até ½ salário mínimo é um dos 
maiores do Brasil. Considerando a 
remuneração básica em 2015, que 
era de R$ 788, 61% viviam com R$ 
394 em 2015, o que representa, 
em valores absolutos, 1.198.254 
pessoas. A informação é da Funda-
ção Abrinq, com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad). O Ceará também aparece 
entre as Unidades da Federação 
com os piores índices de pobreza 
domiciliar extrema entre menores 

de 14 anos, isto é, com renda equi-
valente a R$ 197. 

Lei do Silêncio
Aprovada em 1997, de autoria 
do então vereador Chico Lopes 
(PCdoB), a Lei do Silêncio, que 

regulamentou limites na produção 
de som em Fortaleza, pode sofrer 
mudanças na Câmara Municipal. 
Os proprietários de bares e res-
taurantes reivindicam alterações 
nos artigos 3, 8 e 9 da lei, que 

tratam sobre medição do barulho 
à distância, renovação de alvarás e 
apreensão de equipamentos sono-
ros. Segundo a lei, o nível máximo 

de som permitido é de 70 decibéis, 
no período de 6h às 22h, medidos 
a 2m do imóvel onde se encontra a 

fonte emissora.


