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Bancários e bancárias, a nossa campanha nacional já começou! Iniciamos o 
processo nos dias 27 e 28 de abril, com a realização do Encontro Estadual, 
onde debatemos nossas pautas locais e desafi os para a campanha deste ano.

No próximo fi nal de semana, em Recife, acontece a Conferência Regional dos 
Bancários, realizada pela Fetrafi /NE, da qual também estamos à frente. Enquanto 
esses eventos acontecem, podemos ainda contribuir respondendo a consulta para 
a Campanha Nacional 2018. 

Participar desse processo é muito importante, pois você deixa registrada as suas 
prioridades, as suas demandas e as suas principais preocupações e elas servirão, 
juntamente com os demais questionários aplicados em todo o país, como base para 
a elaboração da minuta nacional de reivindicações que será entregue à Fenaban. 

É muito importante saber a opinião de cada trabalhador da nossa categoria no 
seu local de trabalho. É a concretização do processo democrático e participativo, a 
fi m de auxiliar os debates nas conferências e construir mobilização e unidade para 
nossa Campanha Nacional e, diante do golpe e dos ataques que estamos sofrendo 
por parte do governo do “temeroso”, essa união é fundamental para garantirmos 
nossas conquistas.

Entre as questões apresentadas, destacam-se as reivindicações de manutenção 
dos direitos, garantia do emprego, melhoria das condições de trabalho, combate à 
terceirização, além de temas como reforma trabalhista, defesa dos bancos públicos, 
importância de se eleger candidatos comprometidos com a plataforma dos traba-
lhadores, entre outros. O resultado fi nal da consulta será apresentado durante a 20ª 
Conferência Nacional dos Bancários, entre os dias 8 e 10 de junho, em São Paulo.

A hora é de participação, mobilização, união e resistência. Prova disso foi o grande 
ato unifi cado realizado dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, que reuniu cerca de 15 
mil pessoas no ginásio poliesportivo da Parangaba, saindo em caminhada pelas ruas 
da Serrinha. O 1º de Maio deste ano no Ceará ganhou ainda uma atividade inédita 
na cena política e social brasileira: o lançamento estadual do Congresso do Povo. 

Este 1º de Maio foi o primeiro depois da aprovação da reforma trabalhista e, por 
isso, essa data e o lançamento deste congresso ganharam ainda mais força. Temos 
que garantir o compromisso da classe trabalhadora para que os golpistas não se 
reelejam. É importante também entendermos que a prisão do ex-presidente Lula 
também visa restaurar um projeto neoliberal no continente. Afi nal, não existem 
direitos, conquistas e avanços sem democracia, sem transparência, sem pessoas 
comprometidas com a classe trabalhadora.

Diante do golpe, que agora bate à porta da categoria bancária, temos, mais do 
que nunca, de estarmos unidos, fortes, mobilizados. Precisamos construir uma 
campanha ampla que olhe além do corporativismo. A resistência e a unidade serão 
as nossas palavras de ordem!

Artigo
Resistência e unidade serão nossas 

palavras de ordem na Campanha 2018

Carlos Eduardo, 
presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará
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Unidade para manter nossos 
direitos e a democracia é tema da 

VII Conferência Regional
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A VII Confe-
rência Regional 
da Federação 
dos Trabalha-
dores do Ramo 
F i n a n c e i r o 
do Nordeste 
(FETRAFI-/NE), 
com o tema: 
“Unidade para 
Manter Nossos 
Direitos e a De-
mocracia” será 
realizada nos 
dias 12 e 13 de 
maio (sábado e domingo), no Centro de 
Formação e Lazer do SINDSPREV PE, em 
Recife (PE). Essa conferência terá como 
objetivo debater os itens da pauta e eleger 
os delegados para Conferência Nacional 
dos Bancários.

Serão 109 delegados na Conferência 
Regional e a  delegação do Ceará é com-
posta de 37 delegados.

Os eixos da Conferência são: 1 – De-
fesa da CCT e manutenção de direitos; 2 
– Defesa da Mesa Única de negociações; 
3 – A CCT tem de continuar válida para 
todos e todas da categoria; 4 – Proibir 
as demissões em massa; 5 – Defesa dos 
Bancos Públicos; 6 – Defender as Eleições 
2018 como estratégicas para os trabalha-
dores. Conclamar o voto nos candidatos 
comprometidos com nossa plataforma/
pauta; 7 – Defender a Taxa/Contribuição 
Negocial como mecanismo de participação 
dos trabalhadores na sustentabilidade 
dos sindicatos, federações, confederação 
e central sindical; 8 – Manutenção das 
homologações nos sindicatos; 9 – Defesa 
intransigente da Democracia; 10 – Não à 
Terceirização e Defender o emprego dos 
bancários.

As propostas aprovadas na Plenária 

PROGRAMAÇÃO

Sábado – Dia 12/5
08h – Início do Credenciamento dos 

delegados titulares
09h – Mesa de Abertura
09h30 – Aprovação do Regimento
10h – Análise de Conjuntura: Adria-

na Nalesso – Presidenta do Sindicato 
dos Bancários do Rio de Janeiro, sem 
seguida, debate

14h – DIEESE – Impacto da Reforma 
Trabalhista na CCT dos Bancários – em 
seguida, debate

15h – Juvandia Moreira – Presi-
denta da Contraf/CUT – Campanha 
Nacional dos Bancários 2018, em 
seguida, Debate 

18h – Eleição dos delegados para 
Conferência Nacional

Domingo – Dia 13/5
09h – Plenária Final
12h – Encerramento com almoço.

O processo de votação na eleição da Previ, 
o fundo de pensão dos funcionários do Banco 
do Brasil, aconteceu entre os dias 18 e 30/4. 
A Chapa 2 – Previ para os Associados, apoiada 
pelo Sindicato dos Bancários do Ceará e pela 
Contraf-CUT, foi a vencedora, com 38.154 
votos (32,31%) e vai ocupar os cargos nas 
diretorias de Planejamento e de Administra-
ção, nos Conselhos Fiscal e Deliberativo e nos 
respectivos Conselhos Consultivo do Plano 1 
e do Previ Futuro. O mandato dos eleitos é 
de quatro anos.

A Diretoria Executiva e os Conselhos 
Deliberativo, Fiscal e Consultivo têm metade 
de seus integrantes indicados pelo Banco do 
Brasil, entre seus funcionários da ativa. A 
outra metade é eleita pelos associados. Eram 
cinco chapas na disputa. A Chapa 1 obteve 
28,13% dos votos, a Chapa 4 fi cou com 
15,81%, a Chapa 5 com 9,79% e a Chapa 3 
com 2,88% dos votos. Foram 118.102 votos 
de um total de 201.509 eleitores.

No Ceará, a Chapa 2 também foi vence-
dora obtendo 952 votos dos 1.778 votos 
válidos coletados no Estado. Cerca de 80% 
dos associados cearenses exerceram esse 
direito democrático.

A vitória da Chapa 2 foi muito importante. 
Ela representa a essência do funcionalismo 
do BB, uma vez que a Previ não foi criada 
pelo banco nem pelo governo. Foi criada pe-
los associados e é este compromisso que 
a Chapa 2 defende. Gestão paritária para 
blindar a Previ e pagar as aposentadorias do 
Plano 1 e Previ Futuro.

Previ Para os Associados

“Queremos agradecer 
a todos os funcionários 
da ativa e aposentados 
que participaram desse 

processo eleitoral e, 
principalmente, àqueles 

que depositaram sua 
confi ança na Chapa 2. 

Eles têm a compreensão 
da importância da Previ para suas vidas 
e sabem que a Chapa 2 é a que tem mais 

compromisso com os trabalhadores e com suas 
aposentadorias”

José Eduardo Marinho, diretor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará

Chapa 2 vence as 
eleições da Previ

fi nal constarão nas resoluções da Con-
ferência Regional e serão remetidas à 
Conferência Nacional dos Bancários. O 
número de Delegados da Fetrafi /NE à 20ª 
Conferência Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro se dará conforme 
estabelecido pela Contraf-CUT.
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1º de Maio da resistência e 
unidade em defesa da democracia 

Pela revogação da reforma trabalhis-
ta, contra a reforma da Previdência e em 
defesa dos bancos públicos, os bancários 
cearenses participaram do ato unifi cado 
do 1º de Maio em comemoração ao Dia 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras, numa 
atividade organizada pelas Frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo, em conjunto 
com as centrais CUT/CE, CTB/CE e In-
tersindical/CE e diversas entidades da 
classe trabalhadora, contra os retrocessos 
impostos pelo governo federal.

Em Fortaleza, o local de encontro dos 
trabalhadores e trabalhadoras foi o Centro 
Poliesportivo de Parangaba, na Avenida 
General Osório de Paiva. Pela manhã houve 
o Lançamento Estadual do Congresso do 

Demissões e redução de salários 
estão na base do lucro de R$ 2,85 
bilhões apresentado pelo Santander 
apenas nos três primeiros meses de 
2018. A alta foi de 25,4% em relação 
ao mesmo período do ano passado. A 
unidade brasileira do banco espanhol é 
responsável por 27% do lucro global do 
conglomerado fi nanceiro. De janeiro a 
março, o Santander registrou aumento 
de 10% no lucro global, para 2,054 
bilhões de euros, na comparação com 
o primeiro trimestre de 2017.

As receitas de prestação de servi-
ços e tarifas bancárias tiveram alta de 
11,5%, chegando a R$ 4,134 bilhões. 
Apenas com essa receita, o Santan-
der cobre o total de sua despesa de 
pessoal, incluindo PLR, e ainda sobra 
R$ 1,8 bilhão. A despesa de pessoal 
do banco cresceu apenas 4,9%. Se 
as despesas com PLR forem descon-
sideradas, a despesa de pessoal teria 
caído 2% em 12 meses, infl uenciada 
pela despesa de remuneração dos tra-
balhadores que apresentou queda de 
8% em relação ao primeiro trimestre 
de 2017. Esse dado comprova que o 
banco usa da rotatividade para lucrar 
mais e aumentar os bônus dos direto-
res executivos, por meio da demissão 
e recontratação de funcionários novos 
com salários mais baixos.

“Foi um lucro 
construído em 

cima da exploração 
dos funcionários 
e da população 
brasileira por 

meio de demissões 
e contratações 

com salários cada 
vez mais baixos e 
das altíssimas taxas de juros e tarifas 

cobradas dos clientes”
Ailson Duarte, diretor do 

Sindicato dos Bancários do Ceará

Povo – Pela Revogação das Medidas Con-
servadoras do Governo Temer! Em Defesa 
da Soberania Nacional! Contra o Fascismo. 
À tarde, a partir das 15h, um ato público 
reuniu manifestantes de várias categorias, 
além de estudantes, que saíram em cami-
nhada pelas ruas do bairro Serrinha.

“A palavra chave deste 1º de Maio foi 
unidade contra os ataques advindos com 
o golpe de 2016 e, principalmente, a força 
e a determinação do povo em reconstruir 
o Brasil. Nós brasileiros estamos de pé, 
continuamos na luta e vamos seguir re-
sistindo nas ruas e, principalmente nas 
urnas, em 7 de outubro”, disse  Carlos 
Eduardo, presidente do Sindicato dos 
Bancários do Ceará.

SANTANDER

Lucro chega a 
R$ 2,85 bilhões no 

1º trimestre de 2018

DIA DO TRABALHADOR(A)
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BRADESCO

Demissões aumentam lucro 
no 1º trimestre 

O Bradesco atingiu lucro líquido re-
corrente de R$ 5,1 bilhões no primeiro 
trimestre de 2018, alta de 9,8% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. O 
resultado foi impulsionado pelo aumento 
das receitas de prestação de serviços e pela 
diminuição das despesas operacionais de 
pessoal e administrativas.

O crescimento do lucro se deu en-
quanto o número de postos de trabalho 
diminuiu e a sobrecarga de trabalho au-
mentou. Isso leva a piora do atendimento 
e a reclamações de clientes contra a falta 
de funcionários para melhor atendê-los. 
O número de empregados da holding 
caiu para 97.593, redução de 9.051 postos 
de trabalho comparado a março de 2017, 
infl uenciado fortemente pelo PDVE (ini-
ciado em agosto de 2017) com adesão de 
7,4 mil empregados. Somente nos últimos 
três meses, foram eliminados 1.215 postos 
de trabalho.

A diminuição de vagas resultou no 
aumento da sobrecarga de trabalho para 

“Exigimos 
melhores 

condições de 
trabalho e mais 

funcionários 
para melhorar 

o atendimento e 
poupar a saúde 
dos bancários. 
A falta de funcionários é reclamação 
recorrente em várias unidades e esse 

lucro prova que o Bradesco pode fazer 
mais contratações”

Telmo Nunes, diretor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará

O Itaú obteve lucro líquido recorrente 
de R$ 6,4 bilhões no primeiro trimestre de 
2018, um crescimento de 3,9% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Com 
isso, a rentabilidade do banco subiu de 22% 
para 22,2% nos três primeiros meses do 
ano. O resultado do banco foi impactado 
principalmente pela redução de despesas 
de intermediação fi nanceira, com queda de 
29% na despesa com captação de recur-
sos e de 27% na despesa com provisão de 
recursos para devedores duvidosos. 

Em relação às receitas, o destaque fo-
ram os ganhos com prestação de serviços 
e tarifas bancárias, que tiveram cresci-
mento de 8%, alcançando R$ 9,3 bilhões 
no trimestre. Apenas com essa receita, o 
Itaú cobre em 168% do total de despesas 
de pessoal. 

O banco fechou quatro agências físicas 
nos últimos três meses e abriu 16 novas 
unidades digitais em relação a março de 
2017. O Itaú segue privilegiando o investi-
mento em unidades digitais, em detrimento 
das agências físicas.

“Um banco 
como o Itaú, com 

lucros sempre 
crescentes, deveria 

contratar mais 
trabalhadores, 

reduzindo a 
sobrecarga de 

trabalho a qual os 
funcionários são 
submetidos e melhorando o atendimento à 

população. No atual cenário de desemprego, 
no qual o número de trabalhadores com 

carteira assinada é o menor da série 
histórica, o Itaú poderia colocar em prática a 
sua responsabilidade social, tão exaltada na 

publicidade do banco”
Ribamar Pacheco, representante da 

Fetrafi /NE na COE Itaú

os bancários remanescentes.  A receita 
de prestação de serviços e tarifas cobra-
das dos clientes aumentou 4,3% em 12 
meses (R$ 6,036 bilhões). Somente com 
esse valor, o Bradesco paga todos os seus 
empregados (R$ 4,635 bilhões) e ainda 
sobra R$ 1,4 bilhão.

SEM CRISE
Lucro do Itaú prova 

que banco pode 
contratar mais

Homenagem 
às Mães

Nesta edição, o Sin-
dicato dos Bancários 
do Ceará presta home-
nagem ao Dia das Mães 
publicando fotos de 
bancárias e bancários, 
que atenderam ao con-
vite do Sindicato para 
participar do “Click sua 
mãe” e enviaram fotografi as suas com as respectivas mães, esposas 
ou fi lhos até o último dia 4/5. Parabéns a todas as mães!
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para o 34º Conecef
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A Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro (Con-
traf/CUT), assessorada pela Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), 
divulgou as orientações para o 34º Con-
gresso Nacional dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef), que será 
realizado em São Paulo, nos dias 7 e 8 
de junho. Os debates terão como eixos 
Nenhum Direito a Menos, Caixa 100% 
Pública, Saúde Caixa e Funcef, Saúde e 
Condições de Trabalho.

Conforme o calendário de organização 
do evento, a data limite para inscrição de 
teses é 11 de maio. O prazo para inscrição 
dos delegados termina em 22 de maio.

O Conecef é um momento importan-
te da organização dos trabalhadores da 
Caixa, uma vez que discute as questões 
específi cas do dia a dia dos empregados, 

“A conjuntura é de resistência e a 
nossa luta deve estar focada tanto na 

defesa da Caixa quanto nos direitos 
dos empregados”

Áureo Júnior, diretor do Sindicato

construindo a partir daí a pauta de rei-
vindicações da mesa permanente com a 
empresa.

Os critérios de participação também 
já foram defi nidos. A proporção é de um 
delegado para cada 300 bancários da Caixa 
ou fração maior ou igual a 150, considerada 
a base estadual, garantindo-se no mínimo 
dois por estado. Os aposentados têm par-
ticipação garantida na mesma proporção 

dos ativos, garantindo-se um mínimo 
de um por estado. A paridade de gênero 
será obrigatória. A orientação é para que 
as entidades respeitem a cota de 50%. As 
delegações que não atingirem a paridade 
de homens e mulheres sofrerão cortes. Os 
observadores corresponderão até 10% da 
delegação total (ativos e aposentados), 
devendo ser respeitada também a cota 
de gênero.

Breves

Salário mínimo deveria ser de 
R$ 3.706,44

Para pagar as principais despesas, uma família de 
quatro pessoas deveria ter um salário mínimo de R$ 
3.706,44, em março. Esse valor é 3,89 vezes maior 
do que o salário mínimo em vigor, de R$ 954,00. O 
poder de compra do salário mínimo perdeu ainda mais 
poder este ano porque o reajuste autorizado pelo 
governo Temer foi abaixo da infl ação acumulada no 
ano passado, de 2,07%. O levantamento, divulgado 
pelo Dieese, leva em consideração o custo de itens 
considerados necessidades básicas de uma família, 
como determina a Constituição, entre eles moradia, 
educação, alimentação, saúde, lazer, higiene, transporte, 
previdência e vestuário.  O valor do mínimo ideal é 
calculado com base no valor mais caro da cesta básica 
entre as 27 capitais brasileiras – em março, o Rio de 
Janeiro liderou o ranking, com uma cesta básica saindo 
por R$ 441,19.

Com Temer, quase um milhão de 
estudantes pobres desistem do Enem

A mudança no procedimento para solicitação de isenção 
da taxa de inscrição ao custo de R$ 82,00 prejudicou 
quase um milhão de estudantes pobres no país, que não 
conseguiram fazer o pedido junto ao Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). O curto prazo de inscrição (de 2 a 
15/4) e o fi m da isenção automática aos estudantes de 
baixa renda excluíram centenas de milhares de jovens do 
acesso à prova que permite o ingresso nas universidades 
públicas e privadas do país. Em 2017, 4.731.592 alunos 
pediram a isenção da taxa de inscrição. Já neste ano, o 
número caiu para 3.818.663. Outros 500 mil estudantes 
tiveram o benefício negado, apesar de terem feito o 
pedido. Dentre os mais de 3,8 milhões que solicitaram a 
isenção de cobrança este ano, 971.924 são candidatos na 
situação de concluintes do ensino médio em escola pública. 
No ano passado, esse número foi de 1.486.448. A queda é 
de 34,6%. Um verdadeiro golpe na educação.
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O BB apresentou às entidades de 
representação dos funcionários 
do Banco do Brasil, da ativa e 

aposentados, nova proposta para a Cassi. 
As mudanças sugeridas para o custeio 
da caixa de assistência oneram todos os 
associados, transformando a contribuição 
extraordinária em permanente e estabe-
lecendo cobrança por dependente. Além 
disso, o banco propõe mudanças na gover-
nança da Cassi, acabando com a paridade 
na gestão, com duas diretorias nas mãos 
de representantes do mercado e o voto de 
minerva para o banco.

De acordo com a proposta apresen-
tada pelo BB, a contribuição do banco se 
mantém em 4,5% e dos associados passa 
para 4%, o que torna a contribuição ex-
traordinária de 1%, que valeria apenas até 
dezembro de 2019 conforme memorando 
de entendimento, em permanente. Além 
disso, a proposta não menciona o aporte 
de cerca de R$ 300 milhões por ano pelo 
banco para a Cassi, também previsto no 
memorando de entendimento.

Contribuições – O BB propõe a ins-
tituição da cobrança por dependente na 
Cassi, o que não ocorre no atual modelo de 
custeio. A Contribuição por Dependente 
estabelece o valor base de R$ 360,57 (valor 
limitado ao da 1ª faixa do Cassi Família 
II). Os aposentados teriam de contribuir 
com 100% do valor base (R$ 360,57) para o 
primeiro dependente e mais 20% do valor 
para o segundo em diante (R$ 72,11). Já 
para os ativos, seria 40% do valor base por 
dependente até o terceiro (R$ 144,23 por 
dependente) mais 20% do valor base (R$ 
72,11) a partir do terceiro dependente. 60% 
desse valor seria pago pelo Banco do Brasil.

A cobrança por dependente penaliza 
todos os associados, mas especialmen-
te os aposentados, já que 83,8% deles 
possuem um dependente, o cônjuge, e 

terão que arcar com 100% do valor base. 
O BB tenta se livrar da responsabilidade 
sobre esse dependente, que pelo perfil 
de idade mais avançada gera um custo 
maior com internações, medicamentos 
e cirurgias, justamente a despesa com 
a qual o banco não quer arcar. No caso 
dos dependentes da ativa, esse perfil 
muda, com o predomínio de exames e 
consultas. O que o banco propõe, além 
de onerar todos os associados, é a que-
bra do princípio da solidariedade, que 
garante o atendimento para todos. Pela 
proposta, quem ganha menos, pagará 
mais por dependente.

Governança – Além de onerar associa-
dos e quebrar o princípio da solidariedade 
na Cassi, prejudicando sobretudo os apo-
sentados, a proposta do BB prevê mudan-
ças na governança da Caixa de assistência 
com a criação de duas novas diretorias, que 
fi cariam nas mãos de agentes do mercado, 
além da instituição do voto de minerva 
pelo banco no Conselho Deliberativo.

Diante da proposta apresentada pelo 
BB, o momento é de cobrar responsabi-
lidade das entidades de representação e 
da diretoria recentemente eleita na Cassi 
para que protejam os interesses dos asso-
ciados, da ativa e aposentados.

“A proposta do Sindicato para a Cassi sempre esteve pautada 
em assegurar que o BB cumpra seus compromissos; não onerar 

o associado sem contrapartida do banco; além de lutar contra as 
resoluções da CGPAR e fortalecer a Estratégia Saúde da Família 

e Clinicassi, que reduz gastos em 30%”
Valdir Maciel, diretor do Sindicato e do membro do 

Conselho de Usuários da Cassi/CE



   Tribuna
BancáriaEdição 1523  |  7 a 12 de maio de 2018

8

Luz do celular
Pesquisadores de Harvard apontam que 
a luz azul, ou de led, comum nas telas de 

computadores, celulares, TVs 
 podem ter sérios efeitos. Enquanto 

qualquer tipo de luz pode contribuir com 
a redução da produção de melatonina (o 
hormônio que induz o sono), a luz azul o 
faz de forma ainda mais poderosa. Pes-
quisadores americanos concluíram que 

a luz de led suprimiu 2x mais a produção 
de melatonina. O uso que fazemos da 
tecnologia pode nos deixar aproveitar 
apenas 10% do tempo que deveríamos 

em sono profundo, quando se dá a rege-
neração do corpo. Especialistas reco-

mendam que se evite o uso dessa luz por 
2 a 3h antes de dormir.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Eleição para Comissão de Ética no 
BNB desestimula a prática da Ética

Home Page: www.bancariosce.org.br – Endereço Eletrônico:  bancariosce@bancariosce.org.br – Telefone geral : (85) 3252 4266 – Fax: (85) 3226 9194
Tribuna Bancária: imprensa@bancariosce.org.br – (85) 3231 4500 – Fax: (85) 3253 3996 – Rua 24 de Maio, 1289 - 60020.001 – Fortaleza – Ceará

Presidente: Carlos Eduardo Bezerra – Diretor de Imprensa: Marcos Aurélio Saraiva Holanda  – Jornalista Resp:  Lucia Estrela - CE00580JP
Repórter:  Sandra Jacinto - CE01683JP – Projeto Gráfi co e Diagramação: Normando Ribeiro CE00043DG – Impressão:  Expressão Gráfi ca – Tiragem: 5.000 exemplares

www.bancariosce.org.br bancariosce bancariosdoceara seebce 85 99129 5101

O Banco do Nordeste do Brasil S.A 
(BNB) anunciou para o dia 11/5 
eleição para membros da Comis-

são de Ética da Instituição – Mandato 
2018/2021. Habilitaram-se como candi-
datos 28 colegas do Banco lotados em 
diferentes agências e unidades adminis-
trativas da Instituição.

Irônico, no processo, é que, sob a alega-
tiva de promover concorrência isonômica, 
onde nenhum candidato leve vantagem 
sobre outro, o BNB desestimula a prática 
da ética e o discurso sobre esse importante 
valor humano que deveria ser a tônica de 
toda a discussão entre os candidatos.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
discorda dessa justifi cativa do Banco e 
entende que restringir a campanha a um 
perfi l na intranet, colocado pela própria 
comissão eleitoral, remete a épocas de 
campanha eleitorais patrocinadas pela di-
tadura militar. Naquele período a campa-
nha de candidatos na televisão resumia-se 
ao abominável retratinho três por quatro 
na tela da televisão com informações 
meramente formais sobre os pleiteantes.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
propõe o adiamento dessa eleição e uma 
negociação com a Direção do Banco vi-
sando mudar essas regras draconianas, 
onde até o uso de e-mail particular está 
proibido para fazer a campanha. “É como 
se de antemão o Banco considerasse todos 
os candidatos antiéticos e capazes de fazer 
qualquer coisa para levar vantagem. É um 
contrassenso”, desabafa Tomaz de Aquino, 
diretor do SEEB/CE e Coordenador da Co-
missão Nacional dos Funcionários do BNB.

Tomaz reconhece que nas eleições 
passadas as entidades sindicais passaram 

ao largo, até por respeito a um processo 
de caráter eminentemente interno. Por 
isso não analisaram direito os critérios 
que agora conhecem com alguma profun-
didade, até por demanda de candidatos 
insatisfeitos com a situação.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
está tentando uma conversa com o dire-
tor administrativo para propor primeiro 
o adiamento da eleição e também outras 
medidas democratizantes do processo, 
como: participação paritária das entidades 
representativas na Comissão Eleitoral e 
escolha do presidente da Comissão entre 
os seus componentes, deixando de ser 
indicado pelo Banco, como é hoje.

 Benefícios da música
Um novo estudo publicado no British 

Journal of Surgery defende que a música 
é benéfi ca para o alívio da ansiedade e da 
dor de pacientes que passam por cirur-
gias.Eles descobriram que ouvir música 
esteve associado com menores taxas de 
ansiedade e dor, independentemente do 
tipo de cirurgia realizada, a idade ou o 

gênero do paciente. 

CNH digital
A versão digital da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) já pode enfi m ser usa-
da em todo o país. Para criá-la, é preciso 
ter o aplicativo Android ou IOS, mas seu 
documento já deve ter o QR Code. Depois 
disso, precisará comparecer a um posto 
do Detran para indicar e-mail e telefone, 
informações que são confrontadas com 
cadastro feito no site do Denatran. Por 
fi m, abra o aplicativo e use a senha de 
acesso e o código de ativação enviado 
por e-mail. O app solicitará uma senha 
de quatro dígitos, que será usada sem-
pre que você acessar a CNH digital. O 

documento fi cará disponível mesmo sem 
internet.

”Vamos dar uma chance à ética que tanto 
se apregoa na Instituição. Se partimos 

do pressuposto que uma campanha 
livre vai ser usada antieticamente 

pelos concorrentes, estamos matando a 
discussão da ética no seu nascedouro, 

quando na verdade precisamos é 
estimulá-la e só com liberdade para 

experimentar é que saberemos quem se 
portará ética ou antiteticamente”.

Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE 
e Coordenador da Comissão Nacional 

dos Funcionários do BNB


