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03 DE MARÇO PARA AS MULHERES
Sobre o direito à aposentadoria e 

a defesa da Democracia!
Dia 3 de março (sábado), às 

8h, na sede do Sindicato (Rua 24 
de Maio, 1289 – Centro), acon-
tece uma palestra com a dra. 
Virgínia Porto Freitas, advogada 
trabalhista, que vai esclarecer 
dúvidas sobre as consequên-
cias das mudanças na nossa 
aposentadoria, caso a proposta 
da reforma da Previdência seja 
aprovada. Em seguida, a profes-
sora Sandra Helena de Souza 
abordará o tema da Democra-
cia, atualmente sob ataque das 
forças conservadoras. O evento 
é gratuito, aberto ao público e 
direcionado às bancárias e mi-
litantes de movimentos de mu-
lheres e de movimentos sociais 
e sindicais (pág. 4)

De 16 a 28 de 
março, vote

Chapa 1 na eleição 
da Cassi
(pág. 2)
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VOTE NA CHAPA 1 EM DEFESA DA CASSI
O compromisso da Chapa 1 é com a manutenção 

dos direitos e melhoria no atendimento dos associados da 
ativa e aposentados

2

Melhorias constantes no aten-
dimento, garantia de manutenção 
dos compromissos do BB, susten-
tabilidade da Cassi, lutar contra as 
medidas da Resolução 23 da CGPAR, 
valorizar os Conselhos de Usuários 
e, junto com o funcionalismo, or-
ganizar a luta na defesa da Cassi.

São esses alguns dos princi-
pais compromissos da Chapa 1 Em 
Defesa da Cassi na eleição que vai 
renovar o mandato de um diretor, 
dois conselheiros deliberativos e 
um conselheiro fi scal e respectivos 
suplentes para um mandato de 4 
anos. A votação ocorrerá de 16 a 
28 de março.   

A Chapa 1 em Defesa da Cassi 
é constituída por funcionários da 
ativa e aposentados de todas as 
regiões do país e conta com o apoio 
da maioria das entidades sindicais 
e de várias associações represen-
tativas do funcionalismo.

Além de lutar pela constante me-
lhoria dos serviços, da manutenção 
da forma de custeio e do princípio 
da solidariedade, um dos maiores 
embates da Chapa 1 em Defesa da 
Cassi será para impedir que sejam 
implantadas as medidas nefastas 
da Resolução 23 da CGPAR. Este 
dispositivo, imposto pelo atual Go-
verno, visa aumentar as despesas 
dos associados, diminuir a participa-
ção fi nanceira do BB e ainda proibir 
o ingresso de novos aposentados 
no plano de saúde. Medidas que, se 
forem levadas adiante, colocarão em 
xeque a própria existência da Cassi. 

Outros compromissos da Chapa 
1 são a luta constante pela amplia-
ção da Estratégia Saúde da Família 
com foco na prevenção e atenção 
integral aos usuários, viabilizar rede 
credenciada em todas as localidades 
onde haja associados, ampliar e 
melhorar os serviços das CliniCassi 
e das unidades próprias, criar rede 
referenciada de prestadores e es-
tabelecer parcerias com clínicas e 
profi ssionais que atendam usuários 
da Cassi com prioridade.

“ A Cassi 
é o bem 
m a i o r 
dos apo-
sentados 
d o  B B . 

Participe das eleições 
votando na Chapa 1 – Em 
Defesa da Cassi”, José 
Plauto Macedo, Secre-
tário de Aposentados 
do SEEB/CE  

“Este governo 
quer  acabar 
com a Cassi, 
vamos impedir 
esse retrocesso 
votando na Cha-
pa 1” , Carlos 
Eduardo Bezerra, Presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará  

“Exigir que os estudos de 
viablidade do futuro da 
Cassi sejam cumpridos é 
papel importante que a 
Chapa 1 e o movimento 
sindical farão juntos”, 
José Eduardo Rodri-

gues Marinho, Secretário de Imprensa 
do SEEB/CE

“É importante 
a participação 
de todos nessa 
eleição e votar 
em quem conhe-
ce realmente a 

CASSI por dentro, como William 
Mendes. Ressalte-se que os de-
safi os em saúde são gigantescos 
e conhecê-los é fundamental”, 
Jannayna Lima, Secretária de 
Saúde do SEEB/CE e membro 
da Comissão de Empresa/BB

“Em defe-
sa da Cassi 
apoiamos a 
Chapa 1 para 
manutenção 
d e  t o d o s 

os direitos conquistados”, 
Valdir Maciel, diretor do 
SEEB/CE

“A luta 
da de-
fesa da 
n o s s a 
Cassi se 
f a z 

através da Chapa 1”, 
Ricardo Dantas, dire-
tor do SEEB/CE

“Em de-
fesa dos 
funcioná-
rios do BB 
defendo a 
Chapa 1 

na Cassi”, Bosco Mota,  
Secretário da Subsedes 
do SEEB/CE

A Chapa 1 reúne integrantes com larga experiência 
na defesa dos direitos dos associados e conhecimento 
dos assuntos da Cassi. Estes são ingredientes essen-
ciais para enfrentar os ataques que a Cassi e o próprio 
BB público sofrem. 

Estes são os candidatos da Chapa 1, todos com a 
formação acadêmica e técnica adequadas para exerce-
rem seus mandatos com qualidade e responsabilidade.

Diretoria de Saúde – William Mendes, atual diretor 
eleito. Vem atuando para fortalecer o modelo de saúde 
da Cassi, incentivar a participação dos associados e 
melhorar o atendimento. Vem participando ativamente 

da luta em defesa da Cassi e das negociações dos 
representantes dos associados com o BB.

CONSELHO DELIBERATIVO – Fernando Amaral 
e Fabiano Felix (efetivos), Ana Busato e Elisa Ferreira 
(suplentes) – Todos com vasta experiência de atuação 
nas entidades sindicais e associativas e como represen-
tantes dos funcionários no Conselho de Administração 
do BB (Amaral e Fabiano). 

Conselho Fiscal – Diusa Almeida e Carlomagno 
Goebel (Mano), com experiência de gestores do Banco 
do Brasil e das entidades associativas. 

Chapa 1 – Experiência e compromisso em defesa da Cassi
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF anuncia mais um Programa 
de Desligamento de Empregados (PDE)
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A Caixa Econômica Federal anunciou 
dia 22/2 mais uma etapa do Programa de 
Desligamento de Empregados (PDE). Com 
a justifi cativa de reduzir custos e melhorar 
o capital fi nanceiro, a instituição precariza 
as condições de trabalho de seus emprega-
dos, já que pretende desligar 2.964 pessoas 
sem reposição, ao mesmo tempo em que 
fi ca clara a inexistência de reposição das 
vagas deixadas pelos que aderirem e, con-
sequentemente, saírem do banco. 

De acordo com o comunicado interno 
feito pelo banco, os funcionários poderão 
aderir ao PDE até o dia 5 de março, com os 
desligamentos ocorrendo entre 1º e 12 de 
março. Os aptos devem estar aposentados 
pelo INSS até a data do desligamento, com 
exceção de aposentados por invalidez, ou 
serem trabalhadores que estejam aptos a 
se aposentarem pelo INSS até 31 de dezem-
bro deste ano, ou com no mínimo 15 anos 
de trabalho na Caixa, ou com adicional de 
incorporação de função de confi ança ou 

cargo em função gratifi cada até a data 
de desligamento.

Essa ação deixa ainda mais claro o 
processo de desmonte que o governo 
golpista de Temer vem fazendo dentro 
da Caixa. Fica nítido que a abertura des-
se novo plano de demissão se mistura a 
medidas como fechamento de agências 
e áreas meios, mudanças no Saúde Caixa, 
revogação do RH 151, ataques à Funcef e 

ao FGTS e a menor oferta de crédito. Tudo 
muito parecido ao proposto para os bancos 
públicos nos anos 90.

O Sindicato dos Bancários do Ceará res-
salta que a adesão a esse tipo de programa 
deve ser uma decisão de caráter pessoal e 
voluntária, onde todos os cenários devem 
ser examinados cuidadosamente pelo 
empregado. Em caso de dúvidas, procure 
o Sindicato!

“Esse PDE é parte de um processo de desmonte 
combinado com outras medidas que estão sendo 

articuladas para reduzir a atuação da Caixa, 
atingindo fortemente o atendimento e as condições 

de trabalho. A reposição desses quadros deve ser 
uma obrigação da empresa. Temos de intensifi car 

a mobilização, pois não podemos permitir esse 
desmonte realizado pelo governo golpista”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato e da Fenae

O Banco do Brasil lucrou R$ 11,1 
bilhões em 2017, o que representa um 
crescimento de 54,2% em doze meses 
e 15,9% no trimestre. De acordo com 
o relatório do banco, o resultado foi im-
pactado principalmente pelo aumento das 
rendas de tarifas e redução da despesa 
de provisão e das despesas administrati-
vas, em comparação com o ano anterior.

Entretanto, no mesmo período, o ban-
co fechou de 1.461 postos de trabalho 
em relação a 31 de dezembro de 2016.  
A holding encerrou 2017 com 99.161 
empregados. O número de agências se 
reduziu em 670 unidades, em virtude 
do plano de reorganização institucional, 
que previa, no decorrer de 2017, o fe-
chamento de 402 agências, com outras 

BANCO DO BRASIL: Lucro de R$ 11,1 bilhões e corte de 
1.461 postos de trabalho em 2017

379 tornando-se postos de atendimento. 
Não há no relatório, porém, menção ao 
número de PAB’s, mas, verifi ca-se que 
a rede própria do banco foi reduzida em 
1.724 pontos de atendimento.

Para Wagner Nascimento, coorde-
nador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do BB, o alto lucro do BB 
em 2017 é fruto do trabalho de cada 
funcionário e muitos ainda estão sem 
realocação devido às reestruturações. 
“Esperamos que este grande lucro dê 
aos funcionários a recompensa merecida 
na PLR e nas negociações do acordo 
coletivo”.

A receita com prestação de serviços 
e a renda das tarifas bancárias cresce-
ram 9% no período, totalizando R$ 25,9 
bilhões. As despesas de pessoal, consi-
derando a PLR, caíram 8%, atingindo R$ 
22 bilhões. Assim, a cobertura dessas 
despesas pelas receitas secundárias do 
banco foi de 117,9%.
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03 DE MARÇO PARA AS MULHERES

Palestra aborda aposentadoria e defesa 
da democracia

O Itaú enviou um comunicado 
aos seus funcionários informando 
que realizará o pagamento da 
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR) de 2017 no dia 1º de 
março, de acordo com as regras 
previstas na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) da Categoria e 
no Aditivo específi co do banco.

Segundo o banco, o valor a 
ser pago corresponde ao máximo 
previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho, equivalente a 2,2 
salários, limitada a R$ 26.478,55. Também serão pagas no mesmo dia 
a parcela correspondente à PLR Adicional no valor de R$ 4.487,16, 
descontados os valores pagos antecipadamente.

PCR – Além da PLR, os funcionários do Itaú também recebem a 
Participação Complementar dos Resultados (PCR), que neste ano foi de 
R$ 2.535,87. 

ITAÚ pagará a PLR e PCR no dia 1º de março

“O Itaú teve o maior lucro de 
uma instituição fi nanceira 

na história do Brasil: R$ 24,8 
bilhões, resultado do trabalho 
dos bancários. A distribuição 
de todo esse lucro é uma luta 
constante do Sindicato e os 
bancos têm de dividir esses 

resultados, pagando melhores 
salários, PLR e tíquetes com valores maiores, 

contratando mais funcionários para melhorar 
as condições de trabalho e de atendimento à 

população”
Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e 
representante da Fetrafi /NE na COE Itaú

No próximo dia 3 de mar-
ço (sábado), às 8h, na 
sede do Sindicato (Rua 

24 de Maio, 1289 – Centro), 
acontecerá uma palestra com 
a dra. Virgínia Porto Freitas, 
advogada trabalhista, que vai 
esclarecer dúvidas sobre as 
consequências das mudanças 
na nossa aposentadoria, caso 
a proposta da reforma da Pre-
vidência do governo golpista 
Temer seja aprovada.

Em seguida, a professora San-
dra Helena de Souza, membro do 
Instituto Latino Americano de 
Estudos em Direito, Política e 
Democracia (ILAEDPD), abordará 
o tema da Democracia, atual-

“A reforma da Previdência está suspensa, por enquanto, 
mas não podemos arrefecer da luta, pois todo o cuidado 
é pouco com esse governo golpista. Por isso, precisamos 

debater o assunto da Previdência, assim como a defesa da 
democracia. Nosso objetivo com esse evento é contribuir 
com informações sobre essas mudanças e seus impactos 
na vida das mulheres. Além disso, temos de alertar sobre 
a necessidade de defender a democracia, atualmente sob 

ataque do conservadorismo, como um ponto essencial para 
garantir a igualdade para as mulheres, os direitos ao povo 

e a soberania nacional”
Rita Ferreira, diretora da Secretaria de Igualdade e 

Diversidade

mente sob ataque das forças 
conservadoras, que ameaçam 
o Estado de Direito, a garantia 
de liberdade e a justiça social no 
nosso País.

O evento é gratuito, aberto ao 
público e direcionado às bancá-
rias e militantes de movimentos 
de mulheres e de movimentos 
sociais e sindicais.



   Tribuna
Bancária Edição 1513  |  26 de fevereiro a 3 de março de 2018

5

#LutarSempreTemerJamais

Reforma da Previdência é suspensa, mas 
trabalhadores devem permanecer mobilizados

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oli-
veira (PMDB-CE), determinou dia 19/2 a suspensão 
da tramitação de todas as propostas de emenda à 
Constituição (PEC) enquanto vigorar o decreto de 
intervenção federal na segurança pública do Rio de 
Janeiro, previsto até dezembro. A suspensão atinge 
mais de 190 propostas em andamento na Casa, entre 
elas a reforma da Previdência, que só pode ser feita 
por meio de uma PEC.

O anúncio veio no mesmo dia das manifestações 
nacionais das centrais sindicais e Frente Brasil Popu-
lar contra a Reforma da Previdência que repercutiram 
em todo o País.

MOBILIZAÇÃO SEMPRE CONTRA NOVOS ATA-
QUES – A resistência dos trabalhadores à reforma 
da Previdência foi vitoriosa e levou o governo ilegítimo 
de Michel Temer a recuar. No entanto, na mesma 
data em que a reforma deixou de ser prioridade, 
nova pauta incluindo 15 projetos da área econômica 
revela que os golpistas agora reforçam o ataque às 
privatizações, ao Fundo Soberano e funcionamento 
do Banco Central, entre outros itens. Precisamos 
continuar vigilantes, porque a ofensiva aos direitos 
e ao patrimônio dos brasileiros não vai parar.

Assim como ocorreu com a Previdência, o projeto 
de repassar a Eletrobrás ao setor privado deverá 
incluir campanha nacional em defesa da proposta. Ele 
está entre os mais ambiciosos do governo Temer nas 
privatizações, mas muitas outras empresas estão 
na lista, entre elas a Caixa, com seus ativos, como 
a Lotex, seguros e cartões. Já a autonomia do BC 
foi debatida nas eleições de 2014 com o argumento 
de que uma menor interferência do Executivo seria 
positiva, mas o tema é bastante polêmico, já que a 
instituição não pode ser usada para benefi ciar inte-
resses privados.

BANCÁRIOS DO CEARÁ – Mesmo debaixo de 
chuva, trabalhadores de várias categorias foram às 
ruas de Fortaleza na segunda-feira, dia 19/2, para 
mostrar sua indignação contra a ameaça desumana 
do governo ilegítimo à aposentadoria. Após um ato 
público, houve caminhada pelas ruas do centro da 
Capital. Entre as categorias de trabalhadores que 
participaram do ato estavam bancários, servidores 
municipais, metalúrgicos, petroleiros, professores, 
jornalistas, servidores federais, profi ssionais da 
saúde e construção civil. A manifestação contou 
também com a participação de integrantes de movi-
mentos sociais, populares e estudantis. Os bancários 
cearenses levaram para a rua sua luta e o Vampirão 
Temerário, inspirado naquele do desfi le carnavalesco 
da Escola Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro.

“A suspensão da votação da reforma da Previdência 
é resultado da luta, da garra de trabalhadores e 

trabalhadoras, pois fi zemos o enfrentamento, disputamos 
a narrativa deixando claro que a proposta de Temer não 
é reforma, é desmonte da Previdência pública. Temos de 

comemorar, mas é uma comemoração momentânea. Quem 
está em guerra como nós estamos, tem de estar o tempo todo 

mobilizado para a luta”
Carlos Eduardo, presidente do SEEB/CE e da Fetrafi /NE
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Bradesco: Gerentes denunciam pressões abusivas
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A rotina de trabalho dos gerentes do 
Bradesco está cada dia pior. Os traba-
lhadores denunciam que não aguentam 
mais tanta pressão e assédio moral, 
o que é agravado ainda mais por uma 
política de gestão e cobrança de metas 
focada na intensa pressão imposta pelas 
diretorias regionais. Essa realidade é 
vivida em São Paulo.

Além da pressão para o cumprimento 
de metas (Evoluir); da exigência de, em 
média, duas visitas diárias; da cobrança 
por uma quantidade enorme de ligações 
aos clientes; do encarteiramento e aber-
tura de contas; os gerentes do Bradesco 
estão sendo pressionados a extrapolar 
suas metas por conta do incentivo a 
concorrência dentro do banco.

SMART – Outra questão que tem 
tirado o sono dos gerentes do Bradesco 
é o programa Smart, no qual o cliente 
avalia o contato do banco por meio de 

um SMS.
Os gerentes precisam entregar um 

número elevadíssimo de contatos com 
clientes, que muitas vezes chega a 200 
ligações. Isso, somado a todas as suas 
outras atribuições e metas, leva a uma 
sobrecarga enorme de trabalho. No Smart, 
se o gerente tiver a partir de dois Nãos ele 
é penalizado e toda a agência perde pontos 
no Programa de Objetivos, inviabilizando a 
premiação dos funcionários. Isso sem falar 
que o gerente sofre ameaças diretas e 
indiretas de demissão.

ASSÉDIO E ADOECIMENTO – A ges-
tão do Bradesco focada em pressão e a 
concorrência leva também ao aumento do 
assédio moral, inclusive com cobrança de 
metas no WhatsApp. Além disso, são feitas 
pesadas cobranças por meio de áudios en-
viados a todos os gerentes em seus locais 
de trabalho. A concorrência e a pressão 
absurda estimulam o assédio moral, que 

“O bancário 
é penalizado 

pelo programa 
Smart, 

assediado 
moralmente, 

recebe 
cobrança via 
WhatsApp, é 

pressão para o cumprimento semanal de 
metas de vendas de produtos. Isso é um 

absurdo! Nós vamos cobrar do banco 
rever essa política de gestão”

Telmo Nunes, diretor do Sindicato e 
funcionário do Bradesco

leva ao adoecimento físico e psíquico dos 
trabalhadores. As cobranças são diárias, 
independente do dia do mês.

O Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB/CE) comemorou 
dia 21/2, 85 anos de atividades em defesa da categoria. O 
SEEB/CE foi fundado em 21 de fevereiro de 1933, tendo 

participado ativamente de momentos importantes da história do 
Brasil. Se o momento é de comemoração, é também 
de refl exão sobre a importância da entidade 
sindical para concretizar as conquistas dos 
bancários. Nessa refl exão, os bancários de-
vem levar em conta sua capacidade de lutar 
e de resistir às agressões do patronato.

Ao longo dos seus 85 anos, o Sindi-
cato dos Bancários do Ceará passou por 
grandes desafi os, mas os trabalhadores 
dos bancos públicos e privados sempre 
estiveram ao lado da sua entidade, na 
luta por melhores condições de trabalho, 
garantia de emprego e salário digno, sem 
esquecer da melhoria da qualidade do aten-
dimento aos clientes e usuários dos bancos.

Ao longo da sua trajetória, o Sindicato esteve 
presente e atuante nas principais bandeiras de lutas da 
categoria como: por piso salarial nacional, por jornada de seis 
horas, data base e Convenção Coletiva de Trabalho nacional, 
plano de cargos e carreira nos bancos públicos; PLR; defesa dos 
bancos públicos; como também nas grandes lutas de transfor-

Sindicato comemora 85 anos de lutas e conquistas
mação democrática de País, como: o Estado Novo de Getúlio, a 
Ditatura Militar, as Diretas Já, o impeachment de Color, contra 
as demissões do governo FHC e pela eleição do Presidente Lula, 
sempre com o objetivo de buscar melhorias para a categoria e 

para o povo brasileiro.
O Sindicato também está presente nas lutas 

em defesa da democracia e do estado demo-
crático; como na luta contra o impeachment 

da Presidenta Dilma; nas lutas pelo “Fora 
Temer”; pela manutenção dos direitos 
conquistados de toda classe trabalha-
dora; contra as reformas nefastas do 
governo ilegítimo atual e na luta contra 
a privatização das empresas públicas. 
Sempre à frente das denúncias contra a 
irresponsabilidade social dos banqueiros, 

fazendo contraste entre os altos lucros dos 
bancos e o atendimento precário que presta 

aos seus clientes, causado pelo número cada 
vez menor de bancários nas agências, por falta 

de contratação.
Há 85 anos, o Sindicato dos Bancários do Ceará é uma refe-

rência na história do sindicalismo nacional, sempre trilhando 
sua trajetória dentro dos princípios da democracia e igualdade 
de direitos.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Em resposta ao ataque dos diretos dos 
trabalhadores e às entidades, assembleia 

aprova contribuição de 2018
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EDITAL CONCERNENTE A 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

2018
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 

do Ramo Financeiro no Estado do Ceará (SIN-
TRAFI-CE), também denominado Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários 
no Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 07.340.953/0001-48 e Registro Sindical 
MTIC nº 208.327-59, por seu presidente, abaixo 
assinado, avisa e comunica a todas as institui-
ções fi nanceiras que mantenham empregados 
representados por esta entidade sindical que, 
conforme decisão tomada na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro 
de 2018, os empregados abrangidos e repre-
sentados por este Sindicato, associados ou 
não, autorizaram expressamente o desconto da 
contribuição sindical referente ao ano de 2018, 
cabendo as instituições fi nanceiras o desconto 
e repasse de tal valor no prazo e forma da lei.

Fortaleza-Ceará, 21 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
PRESIDENTE

Governo e patrões 
querem desmantelar qual-
quer organização que lute 
e resista contra as suas 
propostas nefastas com 
retirada de direitos. Só 
com a consciência dos 
trabalhadores de que 
precisam fortalecer suas 
entidades representati-
vas, teremos condições 
de nos contrapor às pro-
postas de privatização da 
Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste e do patrimônio 
brasileiro, como Eletro-
brás e outros.

A grande mídia, sobretudo a Rede 
Globo, orquestram matérias contra as 
receitas que dão sustentabilidade às 
entidades, visando desmantelar e tirar 
a credibilidade do discurso em defesa 
da categoria.  A tentativa do governo 
e patrões é enfraquecer as entidades, 
desmontando também as Convenções 
Coletivas de categorias organizadas 
nacionalmente, como bancários, petro-
leiros e correios. Curiosamente, até o 
protesto no Sambódromo do Rio contra 
as reformas que só trazem prejuízos 
à nação brasileira e diretamente aos 
trabalhadores e suas famílias, a mídia 
golpista tentou omitir em sua trans-
missão. 

O pagamento da contribuição sin-
dical ao Sindicato da sua categoria 
é instrumento de fortalecimento da 
representatividade dos trabalhadores 
perante os patrões. E para que os 
Sindicatos continuem funcionando, 
precisam ter força, inclusive fi nanceira, 
para implementar as políticas neces-
sárias à defesa dos direitos dos seus 
representados. Somente com o apoio de 
seus fi liados e associados, os maiores 
benefi ciados com as ações do Sindica-
to, é possível enfrentar os ataques e 
defender objetivamente a categoria.

Uma assembleia geral extraordi-
nária da categoria bancária no Ceará, 
realizada dia 19/2, na sedo do Sindicato, 

deliberou sobre a contribuição. Após 
esclarecimentos sobre a necessida-
de da cobrança frente às alterações 
decorrentes da reforma trabalhista e 
dos sucessivos ataques à classe tra-
balhadora foi aprovada unanimemente 
a autorização expressa do desconto da 
contribuição sindical referente a 2018. 

Em respeito à democracia e acatan-
do orientação nacional das entidades 
da categoria e a assembleia soberana 
dos bancários do Ceará, aqueles que 
não concordarem com o desconto da 
contribuição poderão se opor no prazo 
de 27 de fevereiro a 12 de março. 

Os trabalhadores de Fortaleza e 
Região Metropolitana podem compa-
recer à sede do Sindicato (Rua 24 de 
Maio, 1289 – Centro), com duas vias do 
formulário de oposição (disponibilizado 
no site do Sindicato), no horário das 8h 
às 17h, de segunda a sexta, de forma 
individual e presencial, ou ainda através 
de terceiro desde que o documento seja 
encaminhado ao Sindicato com fi rma 
reconhecida do bancário que se opõe 
ao desconto.

Para os bancários do Interior é 
necessário encaminhar carta de opo-
sição via Correios, desde que a data da 
postagem ocorra até o dia 12 de mar-
ço, prazo fi nal para a oposição. Nesse 
caso, a carta deverá ser remetida ao 
Sindicato individualmente e com fi rma 
reconhecida.

O art. 545 da CLT, alterado pela reforma 
trabalhista, prevê que os empregadores serão 
obrigados a realizar o desconto da contribuição 
sindical no caso de autorização expressa por parte 
dos empregados. Neste sentido, uma vez que a 
norma legal condiciona o desconto à sobredita 
autorização, a aprovação unânime em assembleia 
veio a cumprir a exigência da lei.

De outro modo, no intuito de respeitar os 
ideais democráticos, a assembleia garantiu, àque-
les que não desejarem contribuir à entidade sindi-
cal, o direito à oposição ao desconto, mediante a 
assinatura de carta de oposição. Neste contexto, 
a manifestação soberana da assembleia, ao passo 
que obriga os empregadores a realizar o desconto, 
também contempla o direito daqueles de se opor, 
garantindo a incolumidade da atividade sindical e 
estando em consonância com os princípios nor-
teadores do Estado Democrático de Direito, nos 
termos previstos constitucionalmente.

ANÁLISE JURÍDICA
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Temer corta verba de pesquisa
Laboratórios de institutos e universidade 
federais estão sem recursos para com-
prar equipamentos, avançar em pesqui-
sas e até para pagar a luz. Com suces-
sivos cortes de verbas, pesquisadores 
têm denunciado a crise nas áreas de 

ciência e tecnologia do País. O orçamen-
to para ciência e tecnologia em 2018 é 
o mais baixo da última década. A situa-
ção piorou após a fusão do Ministério da 
Comunicação com o Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação, sem aumentar 
os recursos.  Os cortes que o governo 

federal tem executado nas universidades 
federais e nas áreas de ciência e inova-

ção colocam os estudos em risco. 

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Contraf e Sindicatos cobram do 
BNB soluções para faltas de 

greves e PLR 2017
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A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores do Ramos Financeiro (Contraf-CUT) 
e Sindicatos que integram a Comissão 
Nacional dos Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. (BNB) estiveram 
reunidos com a direção do BNB na última 
segunda-feira, 19/2, dando continuidade 
ao processo de negociação permanente 
que mantém com objetivo de encaminhar 
a resolução de pendências e demandas de 
interesse das partes.

Destaque na reunião realizada dia 19/2, 
para a cobrança feita pelas entidades 
representativas dos trabalhadores em 
relação ao abono das faltas das greves 
gerais de 28 de abril e 30 de junho do 
ano passado. Tomando por base decisão já 
adotada pela direção da Caixa Econômica 
Federal, os dirigentes sindicais reivindica-
ram à direção do BNB a imediata suspensão 
dos refl exos das faltas na vida funcional 
dos trabalhadores.

Cobraram, também, os dirigentes 
sindicais defi nição sobre o pagamento 
da Participação nos Lucros e Resultados 
relativa ao exercício de 2017.

Para a demanda das faltas, o Banco 
mostrou-se sensibilizado, mas fi cou de res-
ponder ofi cialmente ao pleito integral das 
entidades (abono de faltas e compensação 
das horas) tão logo tenha uma decisão da 
diretoria colegiada da Instituição. Sobre 
a PLR, informou que a Assembleia dos 
Acionistas que aprova o balanço do Banco 
e defi ne os percentuais de pagamento de 

dividendos e da PLR, ocorrerá dia 26 de 
março deste ano. A partir daí correm os 
prazos legais, cuja fi nalização é fi xado até 
o fi nal de abril de 2018.

IR SOBRE AUXÍLIO CRECHE – A Dire-
toria Administrativa do BNB recebeu das 
entidades a informação de que o Banco 
vem recolhendo imposto de renda sobre 
o valor do Auxílio-Creche. Informou que 
irá averiguar junto ao Jurídico da Institui-
ção o que diz a legislação em vigor para 
posicionar-se.

Ficou acertado entre as partes 
reuniões específi cas para tratar, com ur-
gência, das repercussões das resoluções 
do CGPAR sobre a Camed. Também será 
agendada reunião para expor a fórmula de 
cálculo da PLR.

Ao fi nal do encontro, o Banco apre-
sentou esboço de minuta para o Acordo 
do Ponto Eletrônico, o qual deverá ser 
assinado na próxima reunião de negocia-
ção pré-agendada para a primeira semana 
de abril deste ano. Esse novo Acordo de 
Ponto Eletrônico deve autorizar ajustes 
para fl exibilizar os intervalos de almoço 
tanto para funcionários de 6h ou de 8h 
de jornada e a permissão para compensar 
horas devidas em jornadas completas de 6h 
e 8h, limitados a duas jornadas completas 
compensadas por mês. Também determi-
nará o fi m da obrigatoriedade das mulheres 
que trabalham 6h, ao prorrogarem jornada, 
de cumprirem intervalo de 15 minutos.

Acesso à internet
Quase 95% dos brasileiros com 10 anos 
ou mais, que acessaram a internet no úl-
timo trimestre de 2016 o fi zeram a partir 

de um celular, de acordo com pesquisa 
divulgada pelo IBGE. O segundo equipa-
mento mais empregado foi o computa-
dor (64%), seguido pelo tablet (16%). A 
maioria das pessoas (94%) usou a inter-
net para enviar ou receber mensagens 

ou imagens por aplicativos diferentes do 
e-mail. Assistir a vídeos, inclusive progra-
mas, séries e fi lmes, foi o objetivo de 76% 

das pessoas.

Oh, dor
1/3 da população mundial sofre de dores 
crônicas. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, a dor crônica provoca a perda 
anual de 550 milhões de dias de trabalho 

em todo o mundo.  Segundo Adail Ivan 
de Lemos, doutor em Dor Crônica pela 

Universidade de Londres e autor do livro 
Dor Crônica: Diagnóstico, Investigação e 
Tratamento, os estudos brasileiros não 
tem valor científi co. “Em nosso país a 

dor não é investigada. Este descaso não 
se explica, uma vez que 60% das pes-
soas que chegam aos consultórios têm 

essa queixa”, disse.


