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No dia 9/1, em reunião 
com representantes 
do BB, o Sindicato 

questionou a falta de 
negociação prévia e 

convoca bancários para 
debater os impactos do 

programa (pág. 3)

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Banco do Brasil: Sindicato exige 
respeito aos direitos dos bancários no PAQ

fale com a gente!

nosso WhatsApp

991295101
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TÁ NA CONVENÇÃO!

É direito do bancário o reembolso 
dos gastos com creche e babá

2

Breves

Os bancários com fi lhos com idade até 
5 anos e 11 meses têm direito ao auxílio-
creche mensal de até R$ 446,11 por depen-
dente. É o que diz a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), com validade até o dia 
31 de agosto de 2018, na cláusula 17. De 
acordo com o texto, as despesas devem ser 
comprovadas com recibos de pagamentos 
para que os gastos sejam reembolsados.

Há ressarcimento do valor também 
no caso dos gastos com empregada do-
méstica/babá, desde que apresentado 
recibo, registro em Carteira de Trabalho e 
a inscrição no INSS. O auxílio-creche não 
é cumulativo com o auxílio-babá.

Para fi lhos com defi ciência que exijam 
cuidados permanentes, o valor mensal 
de R$ 446,11 é o mesmo, mas sem limite 
de idade, desde que tal condição seja 
comprovada por atestado fornecido pelo 
INSS ou instituição por ele autorizada, ou, 
ainda, por médico pertencente a convênio 
mantido pelo banco.

Economia em crise prejudica negociações 
coletivas

A subseção do Dieese da CUT fez uma análise dos 
reajustes salariais conquistados em 2017, ano em que o 
Brasil registrou baixo crescimento econômico, incertezas 
e instabilidades que impactaram nas negociações coletivas 
e concluiu que, para a classe trabalhadora, não há sinal 
da tal recuperação econômica tão festejada pela mídia 
conservadora. Sem crescimento econômico, com altas taxas 
de desemprego e aumento da informalidade é muito pequena 
a margem para aumentos reais nas negociações coletivas e, 
apesar da infl ação baixa, muitas categorias não conseguiram 
conquistar aumentos reais nos salários. Um elemento 
que pode difi cultar as negociações coletivas em 2018 é a 
tentativa de retirada de garantias previstas nos acordos e 
convenções coletivas com a entrada em vigor da Reforma 
Trabalhista.

TST autoriza demissão em massa
Um dos itens da nova lei trabalhista, que alterou 

a CLT, retirando direitos da classe trabalhadora, foi 
avalizado pelo seu mais ferrenho defensor, o presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra 
Martins. Mal o ano começou, ele autorizou 129 
demissões de professores do Centro Universitário 
Ritter dos Reis (UniRitter), que foram dispensados em 
massa, sem que o sindicato tivesse sido comunicado. 
Antes da nova lei trabalhista, as empresas eram 
obrigadas a avisar os sindicatos quando pretendiam 
demitir em massa. Os sindicatos negociavam e se 
não conseguissem impedir as demissões, negociavam 
algumas compensações. Gandra usou justamente 
o artigo 477-A da nova lei para revogar decisão de 
2ªinstância do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (TRT-4) que havia confi rmado decisão liminar de 
1ª instância que proibia as demissões na UniRitter.
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BANCO DO BRASIL

PAQ - Novas medidas com cara de nova 
reestruturação preocupam funcionários

3

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

O Sindicato dos Bancários do Ceará tomou co-
nhecimento do Programa de Adequação de 
Quadros (PAQ), assim como os funcionários, 

pelos boletins internos e pela imprensa. Não houve 
prévia negociação.

No dia 9/1, o Sindicato, através de seus diretores 
José Eduardo Marinho, Plauto Macedo, Jannayna Lima, 
Bosco Mota e Valdir Maciel, esteve reunido com o Supe-
rintendente do BB, Amauri Aguiar e representante da 
PSO, Jardel de Sousa, para tomar conhecimento e fazer 
questionamentos a respeito dos impactos do PAQ no 
estado do Ceará. O Superintendente local falou pelo BB 
e apontou os dados da reestruturação (Veja o quadro).

O Sindicato buscou em suas intervenções conhecer e 
negociar os impactos do programa no Ceará procurando 
garantir o acesso à informação a todos os envolvidos no 
processo. Queremos também garantir os direitos das 
grávidas e Pessoas Com Defi ciência (PCD) e o direito 
dos funcionários da função 4940 em concorrer sem 
perda de direitos. Além do mais, queremos garantir que 
nenhum funcionário seja pressionado a tomar decisões 
antes do tempo previsto pelo regulamento.

O Sindicato conclama a todos os funcionários a 
fi carem atentos às mudanças e denunciarem em caso 
de descumprimento das regras gerais.

Programa de Adequação de Quadros (PAQ)
* Continuação da mudança estrutural no atendimento negocial;
* Não deve reduzir quadros;
* Não haverá fechamento de dependência no Ceará;
* Sistema derrubou todas as concorrências em 8/1/2018;
* Não haverá remoção compulsória fora do município (critério para remoção 

dentro da praça será SAC Invertido);
* As concorrências são nacionais;
* Existe um canal institucional para os funcionários tirarem suas dúvidas;
* Assistente de Negócio – mais 15 vagas;
* Estado – mais 21 escriturários;
* Supervisor de Atendimento – Mais 8 vagas;
* Gerente de PJ – 9 a menos em Fortaleza (o Estado ganha gerentes de PJ 

no geral).

Plataforma de Suporte Operacional (PSO)
* 8 caixas a menos – 3 escriturários a menos.

“Num ambiente de golpe de estado, 
de um governo ilegítimo, essas 

atitudes são entendidas como mais 
um ataque às empresas públicas 
impactando diretamente na vida 

dos trabalhadores”
José Eduardo Marinho, diretor 

do Sindicato e funcionário do BB
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BOTE PRESSÃO NOS DEPUTADOS! 

Se votar pela reforma 
da Previdência, não volta!

Com a possibilidade de a Câmara dos 
Deputados votar em fevereiro a proposta 
de reforma da Previdência (PEC 287/2016), 
é importante manter a pressão aos parla-
mentares que pretendem acabar com seu 
direito à aposentadoria. O governo ainda 
não tem os 308 votos necessários para 
aprovar a proposta. 

O site www.napressao.org.br, criado 
em junho do ano passado e atualizado pela 
CUT disponibiliza um banco de dados com 
e-mails, telefones e perfi s nas redes sociais 
dos deputados para que você mande a eles 
o seu recado: se votar, não volta!

Vamos pressionar! Mande mensagens 
aos parlamentares, telefone, visite os gabi-
netes e divulgue a plataforma Na Pressão 
para amigos, familiares, colegas e vizinhos. 
Participe da luta por seus direitos!

Uma comissão de ministros do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) avalia 
que alguns pontos da reforma trabalhis-
ta, em vigor desde o dia 11/11/2017, 
valem apenas para novos contratos 
de emprego. O parecer, que ainda 
será votado no plenário do Tribunal, é 
contrário ao entendimento do governo, 
que defende a mudança para todos os 
trabalhadores.

Os ministros argumentam que a 
reforma não pode retirar direitos ad-
quiridos. Entre os pontos que, na in-
terpretação deles, devem valer apenas 
para contratos novos ou repactuados 
a partir do dia 11/11, estão: o fi m do 
pagamento pelo tempo de deslocamento entre a casa e a empresa; e a proibição de incorporar 
gratifi cações e diárias de viagem ao salário. 

O parecer faz parte da proposta de revisão de 34 súmulas do Tribunal. O projeto já foi 
distribuído aos 28 ministros da Casa, que começarão a discutir o texto no dia 6 de fevereiro. 
Para valer, esse entendimento precisa da aprovação de 18 ministros – dois terços do plenário.

REFORMA TRABALHISTA: 
Para TST, pontos da nova lei só valem em contratos novos

O QUE SÃO 
SÚMULAS DO TST
Não têm efeito vin-

culante como em al-
guns casos do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Ou seja, não obriga as 
demais instâncias a ado-
tar o entendimento. O 
mundo jurídico, porém, 
encara uma súmula 
como um posicionamen-
to sedimentado e que, 
por isso, infl uencia parte 
dos juízes.
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CCP/CCV

Sindicato resgata mais de R$ 20 milhões 
para bancários em Comissões de Conciliação

Em 2017, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará, através das CCVs e CCP res-
gatou para os bancários o valor total de 
R$ 20.229.257,77. Além do atendimento 
jurídico e do ajuizamento de ações traba-
lhistas coletivas e individuais, os bancários 
cearenses têm a possibilidade de recorrer 
às Comissões de Conciliação Voluntária, 
que são acordos extrajudiciais entre traba-
lhadores e representantes do banco para 
tentar resolver pendências trabalhistas 
sem a necessidade de recorrer à Justiça.

DEMANDAS – No caso do BB, o Sin-
dicato oferece assessoria e apoio jurídico 
aos trabalhadores em demandas como 
horas extras, 7ª e 8ª (tratadas na CCV); 
desvio/acúmulo de função; intervalo 
intrajornada, dano moral entre outras, 
englobando funcionários da ativa e 
aposentados. Já para a Caixa Econômica 
Federal, a CCV atende apenas bancários 
aposentados, com o objetivo de pleitear 
o vale-alimentação vitalício e os refl exos 
trabalhistas desses vales. 

Mais informações no Sindicato pelo 
telefone (85) 3252 4266, falar com Erismar.

“Esse trabalho realizado pelas CCVs e CCP é importante, pois 
traz agilidade para a categoria resgatando direitos. Fizemos 
esforço para atender o maior número possível de bancários e 

continuamos a manter esta opção enquanto ela for interessante 
para o trabalhador”

Valdir Maciel, diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará

128 
conciliações 

123 
acordos fi rmados

05 
acordos frustrados

TOTAL: 
R$ 11.070.312,27

162 
conciliações 

148 
acordos fi rmados

14 
acordos frustrados

TOTAL: 
R$ 9.158.945,50

CCV – Caixa CCV/CCP – BB

O Espaço Pair oferece serviços aos 
fi liados do Sindicato através do Pro-
grama de Atividades Interdisciplinares 
voltado para o ensino especial para 
pessoas com autismo, síndrome de 
Down e outras defi ciências intelectu-
ais. O trabalho é personalizado para as 
necessidades de cada aluno. Todos os 
serviços terão descontos especiais para 
os fi liados de 30% conforme convênio 
com o Sindicato.

O programa inclui a instrução pedagó-

Parceria: Convênio com Espaço Pair de ensino especial dá 
desconto para fi liados

gica, treino funcional, musicalização, artes, 
culinária. A escola proporciona aos seus 
alunos a capacitação para tornarem-se 
mais autônomos através da estimulação 
cognitiva.

O Espaço trabalha também com alunos 
matriculados na escola regular em sistema 
de inclusão, dando suporte pedagógico 
no contra turno, além de ter o tempo 
integral para que os alunos continuem 
sendo estimulados nos dois turnos.  A 
terceira idade também pode se benefi ciar 

com atendimento psicopedagógico para 
melhorar atenção, memória, criatividade, 
habilidades mentais muitas vezes em 
processo de declínio face a idade ou falta 
de estimulação.

ESPAÇO PAIR
Rua Eduardo Bezerra, 1283
Fonte: (85) 3257 6610 // 

99820-5535 // 98697-2714
espacopairescola@hotmail.com

www.facebook.com/escolaespacopair
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SANTANDER

Movimento sindical cobra negociação para 
reverter retirada de direitos
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O Santander segue demonstrando 
falta de empenho para debater 
as medidas impostas pelo banco 

no apagar das luzes de 2017 e que preju-
dicam os trabalhadores. A Contraf-CUT 
e Sindicatos enviaram uma carta no dia 
9/1, cobrando mais uma vez a abertura 
de diálogo com o banco, sem resposta 
até agora.

Os bancários do Santander foram 
obrigados a assinar um termo concor-
dando com as mudanças. Essa imposi-
ção afronta o artigo 7º da Constituição 
Federal, que determina que o acordo de 
compensação de horas só pode ser feito 
por meio de acordo ou convenção cole-
tiva mediante participação do Sindicato.

A nova lei trabalhista inventou a 
“negociação” individual e direta entre patrão e empregado 
com relação ao fracionamento das férias e ao cumprimento 
das horas extras. O acordo coletivo garantia o prazo de um mês 
para compensação da hora extra, com acréscimo de 50% sobre 
o tempo. Caso a compensação no prazo de um mês não fosse 
possível, o período a mais trabalhado era creditado no salário, 
com acréscimo de 50% em relação a hora normal trabalhada e 
com refl exos nas demais verbas salariais, como FGTS, férias e 13º.

Vai começar a temporada 2018 de Esporte e Lazer do Sindi-
cato dos Bancários do Ceará. Estão abertas as inscrições para 
a 36ª edição do Campeonato de Futsal dos Bancários, que inicia 
no próximo dia 3 de fevereiro. As equipes podem se inscrever 
até o dia 22 de janeiro através do telefone 85 99605 1837 
(falar com Serjão).

No dia 23 de janeiro acontece a reunião para defi nição dos 
grupos, regulamentos e formas de disputa da competição. O 
encontro acontece a partir das 18h30, na sede do Sindicato 
(Rua 24 de Maio, 1289 – Centro).

Master – A fi nal do Campeonato Master será realizada no dia 
16/1, no Clube da Caixa. A partir das 19h30, Combativos x BB 
Metropolitano disputam o terceiro lugar e às 20h30 acontece 
a grande fi nal entre Guerreiros da Apcef x Safra. Venha torcer 
pelo seu time!

Esporte 2018: Inscrições abertas para o 36º Campeonato de Futsal

MUDANÇAS IMPOSTAS
• Compensar horas extras em até 6 meses
• Com fracionamento de férias em até três períodos
• Nenhum período de férias pode ser menor que 5 dias
• Negociação individual e direta
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cláusulas trabalhistas 
no estatuto da 

Caixa ferem direito 
dos empregados
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A direção da Caixa tem divulga-
do o novo estatuto do banco com 
um dos pontos prejudiciais aos 
empregados, incluído sem qualquer 
negociação com os representantes 
da categoria, que é apresentado no 
quarto parágrafo do capítulo VIII: 
“a participação da CEF no custeio 
dos benefícios de assistência à 
saúde será limitada ao percentual 
de 6,5% das folhas de pagamento 
e proventos”.

Além de impor um teto de 6,5% 
em relação à folha de pagamento 
da ativa e aposentados, o modelo 
de custeio imposto leva em con-
sideração no cálculo do teto os 
gastos fi scais e administrativos, 
que no modelo atual são de respon-
sabilidade exclusiva da Caixa. Pela 
redação do estatuto, ao estourar 
o limite, o novo modelo vai impactar 
em maiores custos ao trabalhador 
a partir de 2020.

A mobilização da categoria 
será fundamental para reverter 
as mudanças no Saúde Caixa, que 
é superavitário, sustentável e um 
dos melhores do país. Pelas regras 
atuais do Saúde Caixa, o banco arca 
com 70% das despesas assisten-
ciais e os empregados, 30%. Os 
custos administrativos são todos 
de responsabilidade da Caixa. 

Caixa impõe 
teto de gastos para 
o plano de saúde dos 

empregados

Durante o debate sobre o esta-
tuto da Caixa, os trabalhadores 
conquistaram a retirada da pro-

posta de tornar o banco uma empresa 
sociedade anônima. Embora essa tenha 
sido uma conquista fundamental, o 
texto foi aprovado com outros itens 
polêmicos, dentre eles dois de cunho 
trabalhista: o plano de Saúde (Saúde 
Caixa) e a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). 

Agora, a direção da Caixa vem divul-
gando o novo estatuto, mas o que está 
sendo divulgado ainda não é a versão 
final do documento, que precisa ser 
aprovado pelos órgãos controladores. 
O banco também vai fazer constar no 
estatuto que o “pagamento da PLR aos 
empregados não poderá exceder limite 
estabelecido em legislação e normas 
aplicáveis”, o que poderá gerar con-
trovérsia no momento da renovação 
do acordo coletivo em setembro de 
2018. Para a segunda parcela de março 
de 2018, porém, nada muda.

DIREITO FERIDO – As alterações 
no estatuto traz uma série de retiradas 
de direitos, principalmente, sobre um 
teto no custeio do Saúde Caixa, que 
contraria o acordo coletivo. O ban-
co e governo ferem o direito à livre 
negociação e restringem a dimensão 
do acordo coletivo. No Saúde Caixa, o 
estatuto determina que “a participa-
ção da CEF no custeio dos benefícios 
de assistência à saúde será limitada 
ao percentual de 6,5% das folhas de 
pagamento e proventos”. Atualmente 

a Caixa arca com 70% do custo assis-
tencial e os empregados com 30%.

Já no caso da PLR conforme precei-
tos legais, significa seguir a lei original 
da Participação nos Lucros e Resul-
tados, promulgada no ano 2000 (lei 
10.101). O pagamento da PLR na Caixa 
consta do acordo coletivo firmado com 
os representantes dos trabalhadores, 
mas como se trata de um cálculo com 
muitas variáveis, a inclusão dessa 
cláusula no estatuto impedirá uma 
efetiva negociação e poderá resultar 
em controvérsias e perdas para os 
empregados do banco.

“É preciso mais uma vez que os 
empregados da Caixa se organizem 

porque ainda é possível reverter essa 
situação, já que há um período de 

transição, no caso do Saúde Caixa, e 
nada mudará até 2020. Assim temos 

tempo e chance para conquistar 
alterações”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 
e da Fenae



   Tribuna
BancáriaEdição 1508  |  15 a 20 de janeiro de 2018

8

Disque Maria da Penha
Em estudo divulgado pela ONU Mulheres, 
realizado pela UFC, Fortaleza fi cou em 3º 
lugar no ranking de cidades nordestinas 
que mais apresentam violência domés-
tica física contra as mulheres. A partir 

desses dados, um novo meio para denun-
ciar poderá ser implementado: o “Disque 
Maria da Penha”, projeto de lei do vere-
ador Celio Studart (SD), que deverá ser 

aprovado em fevereiro. 
Atualmente, as denúncias são feitas 

pelo Ligue 180.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

BNB reabre processo de 
concorrências com restrições
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Expediente

A diretoria de Administração do 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
(BNB) divulgou no último dia 21 

de dezembro de 2017 decisão da Diretoria 
Executiva a Instituição autorizando a re-
tomada dos processos de concorrências 
internas.

A iniciativa da direção do BNB vem 
com uma série de restrições que preju-
dicam o funcionalismo, na medida em 
que não permite a livre concorrência 
para qualquer função na Direção Geral 
e Agências do BNB.

Os principais atingidos com as restri-
ções são os colegas de Agências impedidos 
de concorrer para funções comissionadas 
na Direção Geral. Mas os colegas da DIRGE 
também tem restrições com a limitação 
de só poderem concorrer para lotações 
subordinadas à mesma diretoria na qual 
se encontram lotados hoje.

Para o Sindicato dos Bancários, ao 
tentar corrigir falhas que resultam de 
anos de prática de compadrio político, 
práticas essas que levaram ao “inchaço” 
da Direção Geral, o BNB comete injustiça 
com os colegas, principalmente de agên-
cias que buscam, na meritocracia e na 
livre concorrência, ascensão funcional 
e mobilidade dentro da Empresa.

“Não é impedindo os colegas de 
concorrerem livremente que o BNB vai 
resolver um problema que há anos ocorre 
na Instituição”, afi rma Tomaz de Aquino, 
diretor do SEEB/CE e coordenador da 
Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB (CNFBNB). “O certo seria oferecer 
incentivos para que os colegas lotados 

na Direção Geral fossem motivados a 
concorrer para funções em agências”, 
reforça Tomaz de Aquino.

Dentre os incentivos já sugeridos 
pelos Sindicatos, a partir de resoluções 
tomadas em Congresso dos Funcionários 
do BNB, estaria aumentar a quantidade 
de funções nas agências e equiparar os 
valores dessas comissões aos que são 
pagos na Direção Geral. Também seria 
necessário parar o fluxo migratório 
agências/direção geral realizado por 
apadrinhamento político.

“O tamanho da Direção Geral está sendo 
utilizado como argumento para as 

restrições mas não se corrige uma falha 
com outra. Sabe-se que a movimentação 

de pessoal no BNB, de há muito se dá 
também por interferências políticas e isso 

precisa acabar”
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE 

e coordenador da CNFBNB

Miopia em crianças
Cada vez mais jovens e crianças estão 
usando óculos. O uso de computador, 

tablet e celular podem ser a razão para 
o aumento da miopia entre os adolescen-
tes. É preciso atenção porque a miopia 

aumenta as chances de glaucoma e 
catarata precoce. Os especialistas dão 
algumas dicas: faça pausas a cada 1h30 
e olhe para o horizonte; a distância do 
olho para a tela do celular deve ser de 

cerca de dois palmos; fi que mais tempo 
ao ar livre e não leia no escuro. Crianças 

a partir dos dois anos devem ir ao of-
talmologista. A miopia é a difi culdade de 

enxergar de longe.

Preconceito regional = crime
Um projeto de lei que foi apresentado no 
Senado Federal pretende tipifi car como 

crime de racismo o preconceito por 
origem regional. A sugestão foi analisa-
da pela Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa antes de se 
tornar um projeto. De acordo com a 

presidente da comissão, senadora Regi-
na Sousa (PT/PI), a iniciativa foi popular. 
Segundo a senadora, não dá pra aceitar 
que as pessoas sejam discriminadas pela 
sua origem regional ou pelo seu sotaque. 
O projeto ainda precisa ser analisado por 
outras comissões antes de se tornar lei.


