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Artigo

Se é público, é para todos! 
Defender as empresas públicas é 

defender o Brasil!

Carlos Eduardo, 
presidente do 
Sindicato dos 

Bancários do Ceará 
e funcionário do BB

O governo do golpista Temer propõe um conjunto de reformas – fi scal, trabalhista, 
sindical e previdenciária – como a principal agenda econômica do País, sinalizando 
como prioridade a “solução do desequilíbrio fi scal” do Estado brasileiro. Este pro-

grama – o famigerado “Ponte Para o Futuro”, que tanto o movimento sindical condenou 
– retoma uma série de conceitos vigentes na década de 1990, entre eles a privatização de 
boa parte do setor estatal. 

Na década de 1990, ao contrário da expectativa do governo, as privatizações, feitas a 
toque de caixa, mostraram-se incapazes de resolver os problemas. A dívida líquida do setor 
público passou de 28% para 52% do Produto Interno Bruto (PIB); tampouco aumentaram a 
efi ciência e a qualidade dos serviços prestados – basta ver que a política de privatização do 
setor elétrico levou o país à “Crise do Apagão” em 2001.

Em 2002, contudo, foi eleito um governo cujo programa econômico era muito diferente 
do que vinha sendo implementado pelos neoliberais. Houve reorientação do papel das em-
presas estatais que passaram a liderar os principais projetos estruturantes do País. Essas 
empresas, com destaque para os Bancos Públicos, Petrobrás e Eletrobrás, desempenharam 
papel central no processo de crescimento econômico vivenciado entre 2006 e 2010 e no 
enfrentamento da crise internacional de 2008, quando os bancos públicos, por meio da 
expansão do crédito e da redução dos juros, exerceram importante papel anticíclico.

Cerca de duas décadas depois, não há razões para considerar que a adoção de um remé-
dio - já testado e malsucedido – vá gerar resultados diferentes. As empresas estatais vêm 
obtendo resultados positivos ao longo dos anos, contrariamente à ideia de inefi ciência e 
prejuízo que vem sendo disseminada para justifi car as tais privatizações. 

A partir da análise das demonstrações fi nanceiras das estatais mais signifi cativas – Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, Caixa, Correios, Eletrobrás, Instituto de Resseguros 
do Brasil e Petrobrás – observa-se que, de 2002 até 2008, houve um crescimento notável do 
lucro líquido, que saiu de R$ 31,2 bilhões para R$ 96,9 bilhões, o que representa um aumento 
de 210,7%. Estes números evidenciam que as estatais federais brasileiras, pelo menos na 
última década e meia, estiveram longe da inefi ciência.

Além de lucrativas, as empresas públicas são importantes não só no impulso inicial ao 
desenvolvimento, mas também na manutenção e reprodução de uma sociedade mais de-
senvolvida economicamente e com maiores níveis de igualdade social. A dinâmica do setor 
privado é pautada, primordialmente, pela busca do lucro, o que pode gerar confl ito com o 
atendimento aos interesses e necessidades da nossa sociedade. As empresas estatais, por-
tanto, têm função essencial no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária 
e abdicar delas é abdicar do próprio desenvolvimento econômico e social do País.

Não podemos permitir ataques à soberania nacional. Defender as empresas públicas é 
defender o Brasil!
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REFORMA TRABALHISTA

Golpista cria mercado de trabalho 
intermitente e bagunça vida do trabalhador

3

O Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados do Ministério do 
Trabalho), que antigamente só divulgava 
vagas formais, com direitos trabalhistas 
garantidos, como 13º salário, FGTS e férias 
remuneradas, agora divulga também vagas 
de trabalho com contrato intermitente, o 
‘bico’ legalizado pela reforma trabalhis-
ta do golpista e ilegítimo Michel Temer 
(PMDB-SP). Os trabalhadores ganham 
por hora trabalhada, sem direitos e não 
conseguem contribuir com a Previdência.

As ocupações mais demandadas nesse 
formato de contratação foram assistente 
administrativo, auxiliar de escritório, 
atendente de agência e professor de nível 
superior do ensino fundamental. Na ava-
liação da economista do Cesit-Unicamp, 
Marilane Teixeira, a tendência é de que 
outros setores também adotem o contrato 
por hora, seguindo a lógica empresarial de 
colocar a força de trabalho à disposição das 
fl utuações econômicas das empresas, ou 
seja, dos períodos de maior demanda de 
produção. O trabalhador fi ca disponível 
nos dias e horários em que o empregador 
bem entender, como se ele não tivesse 
família ou outras atividades. Dessa forma, 
segundo Marilane, “eles fi cam reféns de 
uma contratação perversa sem nenhuma 
garantia que terá trabalho, quanto menos 
renda”.

LÓGICA CRUEL – Na hipótese de o 
trabalhador ter dois ou mais “empregos” 
intermitentes, a tendência é de que não 
consiga atender a mais de um empregador 
porque os horários podem coincidir. É 
muito provável que os horários vão bater. 
Quem faz a gestão do trabalho é o patrão, 
não o empregado. Neste caso, o trabalha-
dor até poderá optar por um deles, mas 
deverá comunicar com antecedência ao 
empregador que não poderá atender. Caso 
não avise, terá de pagar multa equivalente 

à metade do que receberia pelas horas que 
seriam trabalhadas. Por outro lado, se o 
empregador decidir que o trabalhador não 
será necessário, não terá a obrigação do 
aviso com antecedência. 

FIM DO SEGURO-DESEMPREGO E 
DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA – 
Trabalhadores contratados pelo regime 
convencional, com carteira de trabalho 
assinada, têm a garantia de um rendi-
mento mensal fi xo e, mais do que isso, 
o refl exo nos direitos como 13° salário, 
FGTS, e seguro-desemprego, no caso de 
demissão sem justa causa. Os trabalhado-
res contratados por hora não têm acesso 
ao seguro-desemprego. No caso da Pre-
vidência, o piso de contribuição é sobre 
um salário mínimo. Caso o rendimento 
mensal não atinja o valor, o trabalhador 
terá de complementar a contribuição 
do próprio bolso. Além de não ganhar o 
sufi ciente para se manter, ainda terá de 
pagar a Previdência à parte.

HOMOLOGAÇÕES FORA DOS SINDI-
CATOS – Outro novo problema que passou 
a ser enfrentado pelos trabalhadores for-

mais no país após a vigência da reforma 
trabalhista é a questão da rescisão dos 
contratos, que deixou de ter a obrigato-
riedade de revisão por parte do sindicato 
de cada categoria ou do Ministério do 
Trabalho. O fi m da exigência aumenta a 
possibilidade de sonegação e de retirada 
de direitos da classe trabalhadora.

Muitos empregadores têm procu-
rado cartórios para fazer as rescisões. 
Segundo ele, a retirada desta exigência 
de revisão pela nova legislação deixa 
todos os profi ssionais desprotegidos. A 
legislação trabalhista, principalmente 
após a aprovação da reforma, tem diver-
sas nuances que às vezes o trabalhador 
não tem o conhecimento, e para isso é 
fundamental a participação das entidades 
sindicais, para dar proteção, para saber 
que quando um trabalhador é demitido, 
vá realmente receber todas as verbas que 
lhe são devidas.

Para o senador Paulo Paim (PT-RS), a 
extinção da necessidade de compareci-
mento ao sindicato ou à superintendência 
do Ministério do Trabalho para homologar 
uma rescisão contratual abre espaço para 
fraudes. 



Eleições nos dias 
2, 3 e 4 de abril
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Sindicato dos Bancários indica o voto 
na Chapa 3 – Chapa do Participante

Entre os dias 2 e 4 de abril acontece 
a eleição da Funcef, para a escolha de três 
diretores, dois participantes do Conse-
lho Deliberativo (com suplentes) e um do 
Conselho Fiscal (com suplente), para um 
mandato de quatro anos. O Sindicato dos 
Bancários do Ceará indica o voto na Chapa 
3 – Chapa do Participante Caixa Pública, 
Funcef Forte. A Chapa do Participante 
Caixa Pública, Funcef Forte é composta por 
representantes de diversos segmentos de 
trabalhadores da Caixa e reúne as forças 
capazes de restituir o poder de voz e voto 
de todos os participantes dentro da Funcef.

A Chapa 3 tem compromisso com 
a defesa de uma Caixa 100% Pública e 
pela conquista e manutenção dos direi-
tos dos trabalhadores, o que tornará a 
gestão da Funcef verdadeiramente sus-
tentável para todos os benefi ciários. Os 
membros da Chapa 3 são pessoas que 
sempre estiveram engajadas na defesa 
dos empregados do banco e com total 
condições de lutar por uma Funcef forte.

COMO VOTAR – Esse ano os em-
pregados devem ficar atentos para 
votar. É preciso cadastrar um e-mail ou 

O presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos Eduar-
do, e o secretário de Formação da entidade, Gabriel Rochinha, deram 
as boas vindas aos alunos que se inscreveram no curso preparatório 
para a Certifi cação CPA-20, oferecido pelo SEEB/CE, em parceria com 
o professor João Henrique Lemos. A abertura do curso aconteceu na 
terça-feira, dia 20/3.

“Ao promover cursos como este, nossa diretoria demonstra entender 
a importância da qualifi cação profi ssional e a dinâmica da nossa categoria, 
cada vez mais exigente e competitiva, principalmente nesse período pós-
golpe, de intensos ataques à classe trabalhadora. A certifi cação CPA-20 
é um diferencial na carreira bancária e para determinados segmentos 
(ou setores) um pré-requisito legal”, afi rma Gabriel Rochinha.

Ainda na abertura do curso, o presidente do Sindicato, Carlos 
Eduardo, falou da importância de se trazer o bancário para dentro da 
entidade, principalmente quando se avizinha uma campanha salarial em 
um período muito difícil. “Hoje, após essa nefasta reforma trabalhista, 
nenhum dos nossos direitos conquistados com muita luta estão garan-
tidos. Precisamos cada vez mais estar unidos, mobilizados e fortalecer 
nosso Sindicato para o enfrentamento com os banqueiros”, alertou ele.

O CPA-20 certifi ca profi ssionais que atuam na venda de produtos 
de investimento ou na manutenção de carteiras nos segmentos varejo 
alta renda, private banking, corporate e investidores institucionais, em 
agências bancárias ou plataformas de atendimento. Ao obter a CPA-20, 
o profi ssional pode, automaticamente, exercer as atividades abrangidas 
pela CPA-10.

FORMAÇÃO: Sindicato inicia aulas do Curso preparatório à certifi cação CPA-20

atualizar seu cadastro na Funcef, pois 
a votação será feita apenas pela inter-
net, mas para votar o eleitor precisa 
ter uma senha cadastrada na área do 
autoatendimento. Além de poder par-
ticipar da eleição, a senha para a área 
de autoatendimento permite o acesso 
aos extratos de reservas; extratos e 
simulações de benefícios; extratos e 
informações sobre empréstimos; aos 
balanços e balancetes; e à política 
de investimentos do fundo. Você deve 
também baixar o aplicativo da Funcef, 
disponível para IOS e Android.
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Secretário de Formação, Gabriel Rochinha (acima), e Presidente do SEEB/CE, 
Carlos Eduardo, participam da abertura do Curso CPA-20
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BANCO DO BRASIL

BB parabeniza ‘caixa’ que não 
exercia função por vender produtos

O Banco do Brasil publicou, em sua 
agência de notícias, matéria destacando 
como caixas nas Plataformas de Suporte 
Operacional (PSOs) têm colaborado de for-
ma positiva com a venda de produtos nos 
guichês. Desde novembro do ano passado, 
o BB vem solicitando que os caixas façam a 
oferta de produtos durante o atendimento. 
A prática, no entanto, é rechaçada pelo 
Sindicato dos Bancários, uma vez que a 
função de caixa é cuidar do numerário, e as 
vendas no guichê confi guram acúmulo de 
função, apresentando risco aos bancários 
e à instituição.

Além disso, a matéria publicada pres-
siona os trabalhadores ao destacar uma 
bancária de São Paulo lotada em unidade 
de agência que fi gura entre as melhores 
vendedoras. Nos comentários da notícia, 
contudo, colegas observaram que a ban-
cária não havia atuado como caixa um dia 
sequer nos últimos meses, mas sim em 
outro ambiente e com outras condições 
que propiciaram o resultado. 

A ferramenta de controle de vendas 
dos caixas, embora fi xe metas coletivas, 
divulga de forma individual os resultados 
em ranking para todos os colegas vincula-

dos às PSOs. Esta prática, que constitui 
ranqueamento, é rechaçada pelo Sindicado 
e deve ser combatida, pois confi gura as-
sédio, constrangimento e péssima prática 
corporativa ao expor colegas.

“O Sindicato 
orienta que em 
caso de pressão 

pelo gestor, 
ou qualquer 
outro tipo de 

irregularidade 
semelhante, se os 
trabalhadores do 

BB se sentirem 
assediados ou 
constrangidos 

por essas péssimas práticas corporativas 
devem imediatamente denunciar ao 
Sindicato pelo número 85 3252 4266”

Jannayna Lima, diretora do Sindicato 
e funcionária do BB

Quem apoia a Chapa 1 sempre atuou 
de maneira unifi cada para defender os 
funcionários.

Neste período em que o governo gol-
pista manda o BB reduzir contribuições 
patronais, aumentar a cobrança sobre 
os associados, contratar funcionários 
sem Cassi e excluir aposentados, não 
tenha dúvida. É a Chapa 1 – Em Defesa 
da Cassi que vai lutar por seus direitos!

Eleição segue até o dia 28/3. Vote 
Chapa 1!

Saiba mais: www.emdefesadacassi.
com.br // Facebook: www.facebook.com/
EmDefesaDaCassi/

A 13ª edição do Programa de Paternidade Responsável pro-
movida pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, através da sua 
Secretaria de Saúde, aconteceu no último sábado, dia 17/3. 

O objetivo do projeto “Cuida, que o fi lho também é teu” é 
que pais e mães dividam os cuidados dos fi lhos e comecem em 
casa um mundo diferente e mais harmonioso. O programa é 
pré-requisito para ter direito à licença paternidade de 20 dias.

Os encontros são realizados todo terceiro sábado de cada 
mês, na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará (Rua 24 de 
Maio, 1289 – Centro). O programa desenvolvido pelo Sindicato 
é de um curso presencial, tendo como facilitador o psicólogo 

LICENÇA DE 20 DIAS: Sindicato promove Programa Paternidade Responsável

CASSI: VOTE CHAPA 1 EM 
DEFESA DOS SEUS DIREITOS

Foto: SEEB/CE

e terapeuta familiar, Ben-Hur Oliveira. Para participar do Pro-
grama, o bancário deve inscrever-se na Secretaria de Saúde do 
Sindicato, com a diretora Janaynna Lima (85 - 99183 7901), 
ou com o funcionário Erismar (85 3252 4266). As vagas são 
limitadas e abertas também à comunidade.

É importante destacar que, segundo a Convenção Coletiva 
(cláusula 26), para ter direito à licença paternidade de 20 dias, 
o banco deve aderir ao Programa Empresa Cidadã e o bancário 
deve requerer a ampliação no prazo de dois dias após o parto, 
além de comprovar a participação em programa ou atividade 
de orientação sobre paternidade responsável.
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SAÚDE CAIXA

Empregados cobram respeito ao 
Acordo Coletivo
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Diante dos ataques aos planos de saúde 
dos trabalhadores de estatais, com as re-
soluções da CGPAR (Comissão interminis-
terial de Governança e de Administração de 
Participações Societárias da União); e, no 
caso da Caixa, com a inclusão arbitrária de 
teto de gastos do banco de 6,5% da folha 
de pagamento, de ativos e aposentados, 
com o Saúde Caixa; a representação dos 
empregados, através da Contraf-CUT e 
Comissão Executiva de Empregados (CEE/
Caixa), cobrou do banco respeito ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), ao modelo de 
custeio do Saúde Caixa e transparência 
na gestão e funcionamento dos planos.

O ACT assegura assistência médica, 
hospitalar, odontológica, psicológica, 
fonoaudiológica, fi sioterápica, de serviços 
sociais e medicina alternativa, reconheci-
dos pelo Ministério da Saúde, aos empre-
gados da Caixa e respectivos dependentes. 
Entretanto, a CEE/Caixa e os integrantes 
do Conselho de Usuários do Saúde Caixa, 
eleitos pelos usuários, não têm acesso a 
informações, dados e documentos, cujo 
teor é comum à patrocinadora (Caixa) e 
usuários, e que são elementos indispen-
sáveis para consolidar a responsabilidade 
mútua sobre os recursos do Saúde Caixa.

O ofício, enviado dia 20/3, cobra a apre-

sentação de relatório atuarial e balancetes 
mensais do exercício de 2017, para fi ns 
de acompanhamento do plano e verifi cação 
da necessidade de ajuste; identifi cação 
do valor total do superávit e respectiva 

discussão da destinação do mesmo; apli-
cação correta da regra de remuneração, 
pela taxa Selic, sobre os valores do Fundo 
de Reserva de Contingência; apresenta-
ção dos relatórios fi nanceiros mensais e 
anuais para possibilitar a efetiva atuação 
do Conselho de Usuários; apresentação 
dos resultados da pesquisa anual de 
atendimento e satisfação dos usuários 
do Saúde Caixa; e implementação de um 
canal ofi cial e centralizado de comunicação 
com os conselheiros representantes dos 
empregados.

CONTRATAÇÕES – Depois de ter ini-
ciado mais uma vez, dia 21/3, o julgamen-
to da Ação Civil Pública sobre a falta de 
contratação dos aprovados no concurso 
público realizado pela Caixa em 2014, im-
petrada pelo Ministério Público do Trabalho 
no Distrito Federal e no Tocantins, ainda 
não foi dessa vez que a Segunda Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região fi nalizou o julgamento da ACP. O 
julgamento foi suspenso devido a um novo 
pedido de vistas feito pelo desembargador 
Mário Macedo Caron. A cláusula 50 do ACT 
2014/2015 previa a contratação de mais 
2 mil novos empregados. Ainda não há data 
para a retomada de um novo julgamento.

“A representação dos empregados 
formalizou as reivindicações dos 
empregados nesse ofício e, caso 

elas não sejam atendidas em prazo 
razoável, será preciso adotar medidas 

judiciais, inclusive com penalidade por 
descumprimento do ACT”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 
e da Fenae

Breves

Reforma Trabalhista: mais prejuízos do 
que soluções!

A nova Lei Trabalhista, que o golpista e ilegítimo 
Temer vendeu ao País como uma das únicas saídas para 
a retomada da economia, está criando mais problemas 
do que soluções. A argumentação dos parlamentares 
governistas era a de que, além de gerar milhares de 
empregos, garantiria a segurança jurídica. Mas não 
é isso o que está ocorrendo. Além de rasgar a CLT e 
acabar com direitos históricos dos trabalhadores, a 
nova lei é inconsistente e de difícil compreensão no meio 
jurídico. O resultado foi a queda drástica no número 
de ações trabalhistas porque os próprios advogados 
não sabem como aplicar a nova legislação. Ou seja, a 
queda de ações na Justiça do Trabalho não foi porque os 
confl itos trabalhistas diminuíram, mas consequência de 
“inconsistências e obscuridades” na lei.

FSM discute agiotagem dos bancos
Cerca de 60 mil pessoas de 120 países estiveram 

em Salvador (BA) participando do Fórum Social Mundial 
2018, entre os dias 13 e 17/3. No dia 15/3, o alvo 
do debate foi o sistema fi nanceiro com o painel A 
Era do Capital Improdutivo: o FSM e a ampliação das 
resistências. O debate contou com a presença da vice-
presidente da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, que abordou, 
principalmente, a irresponsabilidade social dos bancos. As 
instituições fi nanceiras não ajudam no desenvolvimento 
do país, pelo contrário, tiram recursos da sociedade e 
concentram renda. Em 2017 lucraram mais de R$ 65 
bilhões. Segundo Juvandia, é fundamental destacar ainda 
a importância que os bancos públicos têm para o país, 
essenciais para o desenvolvimento das regiões Norte e 
Nordeste, fi nanciando a agricultura familiar e programas de 
inclusão social, como o Minha Casa, Minha Vida.
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Bancários aprovam prestação de contas 
do Sindicato do exercício 2017
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Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Reunidos em assembleia na última terça-feira, dia 
20/3, os bancários aprovaram o balanço fi nanceiro e 
patrimonial do exercício 2017 do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, bem como a previsão orçamentária para 2018.

Dando sequência ao processo de transparência e 
democracia, a direção do Sindicato apresentou, através 
do escritório de Contabilidade Ábaco, responsável pela 
contabilidade da entidade, dados e informações referen-
te ao exercício do ano de 2017. Durante a assembleia, 
os bancários puderam acompanhar uma exposição do 
contador Bosco Cardoso com o demonstrativo das contas 
da entidade durante o ano passado e as explicações da 
previsão orçamentária para 2018.

O diretor Ricardo Dantas, em nome do Conselho 
Fiscal, leu o parecer do referido Conselho, que após 
analisar os documentos, concluiu aprovar tais docu-
mentos recomendando a aprovação do balanço de 2017.

Após debate, os bancários deliberaram, unanime-
mente, pela aprovação das contas fi cando constatada 
a responsabilidade com que a direção prima em gerir 
os recursos da entidade, principalmente nesse período 
de ataques aos trabalhadores e às suas representações, 
os sindicatos.

“A direção do Sindicato dos Bancários tem procurado 
manter sua vanguarda na atuação sindical, com ações 
mais voltadas diretamente aos bancários. Atuamos de 
forma decisiva, com segurança, austeridade, preser-
vando o patrimônio da entidade para manter a luta em 
defesa dos direitos da categoria e da democracia. Nossos 
associados reconhecem que o Sindicato os representa 
e os defende”, disse Carlos Eduardo, presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará.
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Criminalização 
O golpe de 2016 avança atacando o 

direito dos brasileiros de se manifestar. 
Com o apoio das bancadas conservado-

ras, os golpistas estão tentando aprovar 
novas leis classifi cando movimentos so-
ciais e entidades sindicais como grupos 
terroristas. O Projeto de Lei do deputa-
do Jerônimo Goergen (PP-RS) altera o 

artigo da Lei Antiterrorismo (13.260/16) 
ampliando o termo “terrorismo” para 
“manifestações políticas, movimentos 
sociais, sindicais, religiosos, de classe 
ou de categoria profi ssional, direciona-

dos por propósitos sociais ou reivindica-
tórios”, prevendo pena de 12 a 30 anos. 

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Congresso dos Funcionários do 
BNB será em maio, no Ceará
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Briga no STF
Os ministros Gilmar Mendes e Luís 

Roberto Barroso protagonizaram um 
intenso bate-boca no plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) em sessão que 
deveria votar uma Adin sobre doações 
ocultas de campanha eleitoral. No meio 
de seu voto, Gilmar Mendes começou 
a fazer críticas aos colegas. Barroso, 
então, interrompeu-o e afi rmou: Vossa 
excelência é uma desonra para todos 

nós... O senhor é a mistura do mal com 
o atraso e pitadas de psicopatia”, disse. 
Diante da discussão, a presidente Cár-

men Lúcia suspendeu a sessão. 

 Facebook na mira
O presidente do Facebook, Mark Zucker-
berg, rompeu o silêncio sobre o escân-
dalo do uso de dados pessoais na rede 

social, admitindo que a companhia come-
teu “erros”. O Facebook está no meio de 
uma “tempestade” depois que a empresa 
de análise de dados Cambridge Analytica 
foi acusada de obter, sem consentimen-

to, dados de 50 milhões de usuários 
para elaborar um programa que permite 

prever a votação dos eleitores. O 
software teria sido usado para infl uen-

ciar a campanha de Donald Trump.   

A Comissão Nacional dos Funcio-
nários do BNB, sob a coordena-
ção da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores no Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), decidiu em reunião no 
último dia 22/3, no Recife, realizar o 
24º Congresso Nacional dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil S.A no entorno 
de Fortaleza, nos dias 18 e 19 de maio.

O evento obedece a calendário e 
metodologia definidos pelo Comando 
Nacional dos Bancários. Dessa forma, pela 
primeira vez, todos os debates serão feitos 
em plenária que já discutirá direto as pro-
postas de inclusão, exclusão e alteração 
da minuta do ano passado, aprovadas nos 
encontros estaduais de bancários do BNB 
promovidos por cada Sindicato.

“Até chegar ao dia do Congresso, toda 
uma agenda de preparação estará sendo 
cumprida dentro da Campanha Salarial 
dos Bancários que, ao contrário do que 
muitos pensam, não começa com a greve, 
mas meses antes e envolve todo um traba-
lho político e organizativo com alto custo 
fi nanceiro”, declara Tomaz de Aquino, 
coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB).

CALENDÁRIO – Na reunião foi apro-
vado o seguinte calendário de atividades 
necessárias à realização do Congresso:- 
assembleias ou encontros para eleição 
de delegados terão que ser realizados no 
período de 13 de abril a 6 de maio; - en-
vio de teses e propostas para a comissão 
organizadora do Congresso – até 7 de 
maio; - inscrição de delegado(a)s eleitos 
nos encontros ou assembleias – até 7 de 
maio; reunião da Comissão Nacional para 

conferir todo o processo de preparação e 
acertar, política e administrativamente, a 
condução do Congresso – dia 17 de Maio.

A eleição de delegado(a)s obedecerá 
o mesmo critério de 1 por cada 50 fun-
cionários na base. Os delegados natos 
serão 1 para cada entidade que compõe a 
Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB e todos têm que ser funcionários do 
Banco.  “A expectativa é de um Congresso 
com cerca de 120 participantes”, afi rma 
Tomaz de Aquino.

Participaram da reunião, representantes 
da Contraf, Fetrafi /NE, Federação Bahia/
Sergipe e dos Sindicatos de Bancários de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí.

“Momento 
especial do 

Congresso será 
dedicado a 

encaminhar, 
via acordo 
coletivo de 
trabalho, 

soluções para 
problemas 

gerados 
pela nova lei trabalhista aprovada sob a 
égide do ilegítimo Governo Temer. Pois 
como agora o acordado vale mais que o 

legislado, nossa organização e mobilização 
serão fundamentais para garantir um 
ACT que, além de preservar os nossos 
direitos, possibilite novas conquistas. 

Será um grande desafi o para todos nós, 
trabalhadores”

Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato 
e coordenador da CNFBNB


