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Carlos Eduardo,
presidente 

do SEEB/CE

ARTIGO: Leia mais sobre o que está por trás da alta 
              dos combustíveis (pág. 2)

No Dia Nacional de Luta em Defesa do Saúde Caixa, 24/5, Sindicato e bancários 
denunciaram a ameaça à Instituição (pág.3)

CAIXA
A bola da vez do governo 

golpista Temer
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Essa semana vamos falar daquilo que se tornou um verdadeiro calvário para 
toda a população brasileira: o alto preço dos combustíveis. O assunto não se 
resume a quem tem carro ou à greve dos caminhoneiros e suas consequências. O 

assunto é realmente complexo e seus desdobramentos podem vir a ser catastrófi cos.
Atualmente, com a gasolina, em média, a R$ 4,89, se uma pessoa enche um tan-

que de 45 litros uma vez por semana, terá a despesa mensal de cerca de R$ 880,00 
– pouco menos que o valor de um salário mínimo por mês, só com combustível. 
Mas o problema vai além dos cálculos diretos feitos com base na bomba do posto. 
Nos últimos 12 meses, a gasolina subiu 18% devido à decisão do governo golpista de 
aderir a preços internacionais. 

Mas por que isso? Economistas do Dieese e dirigentes sindicais ligados à Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP) avaliam que essa política de aumento dos preços do 
combustível visa o desmonte da própria Petrobrás. A ordem do governo golpista é 
equiparar o preço doméstico aos valores internacionais e assim, viabilizar a impor-
tação, além de atrair as petrolíferas estrangeiras para a aquisição das refi narias da 
empresa estatal, que só operariam no Brasil com a garantia de preços muito mais 
altos do que aqueles que eram praticados até então. Somente em maio deste ano 
foram 12 aumentos, entre os dias 4 e 22/5. Mais de 120 reajustes desde o início dessa 
política, em outubro de 2016. Importante que se diga que a venda das refi narias é 
um dos itens do tal programa do PMDB, “Uma ponte para o futuro”, colocado em 
prática integralmente após o golpe.

Essa política tem sérias consequências para a Petrobras. As suas refi narias fi cam 
ociosas. A empresa passa a se tornar uma exportadora de petróleo cru enquanto 
o país importa derivados de maior valor agregado. Isso aumenta o preço do com-
bustível, do gás, do frete das nossas compras on-line, do valor da mercadoria que 
consumimos nas prateleiras do supermercado. O povo brasileiro, como sempre, não 
ganha com nada com isso. Apenas os empresários fi nanciadores do golpe, mais uma 
vez, fi cam as vantagens. 

Em resumo, a problemática atual do descontrole do preço do combustível está 
muito mais ligada à política de privatização do refi no, e da nova política de preços, 
do que ao excesso de “impostos”. Está em jogo nessa política não somente prejuízos 
ao bolso dos trabalhadores e impactos na infl ação, mas, principalmente, está em 
xeque a perda da nossa soberania nacional envolvida na nossa capacidade interna 
de controlar as variáveis do nosso desenvolvimento nacional.

E não se iluda! O alvo da vez hoje é a Petrobrás, mas, fatalmente, está nos planos 
do governo golpista ampliar suas garras para os bancos públicos. O mesmo desmonte 
está sendo preparado, e em muito setores, já em execução, para BB, Caixa e BNB. 
Precisamos derrubar esses golpistas do poder. Nossa arma principal são as eleições 
de outubro de 2018. Golpistas não passarão!

Artigo
Golpe dentro do golpe: o que está por trás do 

aumento sucessivo dos combustíveis!

Carlos Eduardo, 
presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Atos mobilizam bancários do Ceará 
em defesa do Saúde Caixa
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Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Como parte do Dia Nacional de Luta 
em Defesa do Saúde Caixa, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará realizou no dia 24/5, 
atos públicos em Fortaleza, no Edifício Sede, 
e na agência da Caixa no município de Re-
denção.  Dirigentes sindicais e empregados 
analisaram o momento crítico vivido pelo 
banco público, em face dos ataques sofridos 
pelo governo Temer, e a importância da 
solidariedade entre os trabalhadores na luta 
pela manutenção dos direitos conquistados.

“A transformação porque passa a Caixa, 
com modifi cações via mudanças no Estatu-
to, ameaça principalmente o caráter 100% 
público do banco”, alerta o presidente do 
SEEB/CE, Carlos Eduardo, que participou 
do ato na cidade de Redenção, no Maciço 
de Baturité. Segundo ele, a questão é muito 
mais ampla e não atinge apenas o plano 
Saúde Caixa, mas a própria Caixa.

“Todos nós precisamos estar unidos. Os 
trabalhadores reunidos numa só voz, com a 
participação de todos os empregados. Por-
que quando começar a mudança, temos que 
juntar todo mundo, os da ativa e os aposen-
tados, para enfrentar esse ataque que visa 
somente tirar direitos”,  completou Marcos 
Saraiva, diretor do SEEB/CE e da FENAE.

Segundo o empregado Eugênio Bessa, 
“vamos deixar de lado as disputas e discre-
pâncias de compreensão, porque precisamos 
fazer o grande enfrentamento inadiável, 
porque hoje vivenciamos a tomada da nos-
sa nação, das nossas riquezas, dos nossos 
direitos, das nossas perceptivas e da nossa 
família. É necessário estarmos unidos, apesar 
da discrepância, porque os ataques vêm para 
atingir a todos”.

Tulio Menezes, diretor do Sindicato, en-
fatizou que “o alvo da mudanças no Estatuto 
da Caixa é a retirada dos direitos dos traba-
lhadores, que não só atingem nosso plano 
de saúde, mas todos direitos conquistados 
pela categoria historicamente, a custa de 
muita luta”.



A equipe do Bradesco 
foi a grande campeã do 36º 
Campeonato de Futsal dos 
Bancários. A grande fi nal 
aconteceu no sábado, dia 
19/5, no BNB Clube.  Num 
jogo disputado, Bradesco 
e Safra empataram em 2 x 
2 no tempo regulamentar. 
Na prorrogação, o Bradesco 
venceu por 1 x 0, sagrando-
se campeão. 

O terceiro lugar fi cou 
com a equipe da AABB, 
que venceu o BNB por 5 x 
2. O artilheiro foi o atleta 
Paulinho (Safra), com 15 
gols marcados na compe-
tição. O título de melhor 
goleiro fi cou com Marcelo 
(Bradesco).

Para o secretário de Es-
porte e Lazer do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, 
André de Sousa, o campeonato superou expectativas, com partidas bastante disputa-
das, como o jogo da fi nal. “O Bradesco foi o campeão, mas todas as equipes, todos os 
atletas estão de parabéns. A competição mostrou um alto senso esportivo de todos 
os participantes, fi cando mais uma vez constatado o poder do esporte em propiciar 
descontração e unidade da categoria”, disse.

   Tribuna
BancáriaEdição 1526  |  28 de maio a 2 de junho de 2018

4

ESPORTE

Bradesco é o campeão do 
36º Futsal dos Bancários

Seguindo a cartilha da reforma tra-
balhista de Temer e dos banqueiros e, 
sobretudo, desrespeitando a CCT dos 
bancários, o Itaú continua demitindo 
abusivamente. A última maldade são as 
demissões de dezenas de funcionários 
do ITM nos últimos meses. Os alvos são 
trabalhadores das áreas de Cartões 
Pessoa Física e Intercâmbio, vinculadas 
à Superintendência de Cartões e BKO 
Cobranças.

A maioria dos demitidos é de funcio-
nários considerados pelo banco, numa 
avaliação duvidosa, de baixa performan-
ce, que considera cerca de 90% dos 
empregados dessas áreas “abaixo da 
curva”. No local, já existe a contratação 
de temporários amparada pela reforma 
trabalhista antes mesmo do término 
da CCT.

Com um lucro de R$ 6,4 bilhões 
no primeiro trimestre, o Itaú deveria 
contratar mais pessoas, melhorar o 
atendimento ao cliente e as condições 
de trabalho, saúde e segurança dos 
funcionários. Além do desrespeito com 
a Convenção, o Itaú coloca em prática 
um dos pontos da deforma trabalhista 
e realiza na empresa a homologação dos 
trabalhadores demitidos.

Itaú
Demite dezenas de 

bancários e contrata 
terceirizados

“Repudiamos esse 
desrespeito aos 
trabalhadores e 

estamos vigilantes, 
e nossa orientação 

é que, caso haja 
novos ataques 
aos direitos, os 
trabalhadores 

procurem 
diretamente os 

dirigentes sindicais e denunciem ou ainda 
podem procurar o Sindicato pelo telefone 

(85) 3251 4266 ou pelo whatsapp 999129 5101. 
Será mantido sigilo”

Aléx Citó, diretor do Sindicato
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BANCO DO BRASIL

Na Semana de Conciliação Trabalhista no TRT
Sindicato concilia mais de R$ 1,4 milhão do anuênio

Teve início dia 21/5, a Quarta Se-
mana Nacional de Conciliação 
Trabalhista, com o tema “Sempre 

dá para conciliar”, evento da Justiça do 
Trabalho para estimular acordos entre 
patrões e empregados. O Sindicato dos 
Bancários do Ceará, através do Depar-
tamento Jurídico, participou da Semana 
e conciliou mais de R$ 1,4 milhão em 
acordo do anuênio do Banco do Brasil, 
na audiência dia 21/5, em Fortaleza. Pelo 
Sindicato, participaram da conciliação, o 
diretor José Eduardo Marinho e o advo-
gado da entidade, Carlos Chagas.

Com o slogan “Sempre dá para con-
ciliar”, a campanha ressalta a ideia de 
que, em uma ação trabalhista, é possí-
vel às partes recorrerem em qualquer 
momento ao pedido de conciliação. 
Além disso, a campanha ressalta que 
a Justiça do Trabalho incentiva, há 
mais de 75 anos, os acordos como uma 
forma rápida, equilibrada e moderna 

de resolver conflitos, sempre abrindo 
espaço para uma conversa, indepen-
dente do estágio em que se encontra 
o processo.

“Essa é mais uma vitória para os 

funcionários do BB. Nossa batalha é para 
que, o quanto antes, os recursos sejam 
liberados para os reais donos – os colegas 
do banco no Ceará”, disse José Eduardo 
Marinho, diretor do Sindicato.

Funcionários do Banco do Brasil, que em novembro de 2017 tinham 
cargo comissionado há no mínimo dez anos, não poderão perder a grati-
fi cação, ainda que tenham sido revertidos aos seus cargos anteriores. A 
decisão é da 5ª Vara do Trabalho de Macapá (AP) e vale para todo o Brasil. 
A Justiça reitera que, salvo a existência de justo motivo, tal gratifi cação 
já se incorporou à remuneração do bancário.

Caso descumpra a decisão, o BB pagará multa diária de R$ 5.000 por 
trabalhador que tenha a gratifi cação suprimida ou reduzida. A decisão 
judicial registrou, ainda, que o valor da gratifi cação incorporado corres-
ponde à média da gratifi cação recebida nos últimos dez anos. Ainda que o 
banco tenha ingressado com recurso, a aplicação da sentença é imediata.

A sentença foi proferida nos autos do processo nº 0001296-
75.2017.5.08.0208, em ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro do Estado do Amapá. Essa decisão também abrange 
os caixas do BB de todo Brasil.

Essa ação não se confunde com a Ação Civil Pública que tramita em 
Brasília, onde uma tutela antecipada garante aos empregados atingidos 
pela reestruturação iniciada em novembro de 2016, a incorporação da 
média das comissões/gratifi cações recebidas por no mínimo dez anos.

Justiça: Decisão confi rma direito à gratifi cação no Banco do Brasil

“Mesmo diante das 
mudanças na lei 

trabalhista, que acabaram 
com as súmulas, inclusive 

a 372 que previa o 
direito à gratifi cação, os 

trabalhadores alcançaram 
essa vitória. Entretanto, 
temos de ser vigilantes e 
estar permanentemente 

mobilizados ao lado do Sindicato. Não podemos 
achar que o Judiciário é a solução para tudo. Só 

a luta nos garante”
Jannayna Lima, diretora do Sindicato dos 

Bancários do Ceará
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Participantes repudiam ataques de 
Temer aos fundos de pensão
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Os representantes dos 3,5 milhões 
de participantes ativos, aposentados e 
pensionistas, reunidos no XIX Congresso 
Nacional dos Participantes de Fundos de 
Pensão, manifestaram grande preocupa-
ção com o momento político e econômico 
brasileiro e com os rumos da previdência 
social e complementar em nosso país.

Denunciam que os direitos e con-
quistas dos trabalhadores brasileiros são 
eliminados sistematicamente, em uma 
demonstração clara de favorecimento 
aos grandes capitalistas e os ataques são 
direcionados diariamente, sobretudo, aos 
segmentos mais pobres da população. 
Além disso inúmeras empresas públicas 
estão sendo preparadas para a privatiza-
ção, como Correios, Petrobrás, Eletrobrás, 
Caixa, Banco do Brasil estão na mira dessas 
políticas de redução do papel do Estado.

DELIBERAÇÕES – Os participantes do 
XIX Congresso da Anapar deliberaram: 
continuar a luta contra a Reforma da 
Previdência; lutar pela democratização 
dos fundos de pensão e pela paridade em 
todas as instâncias de decisão sem voto de 
qualidade; exigir da Previc e dos patrocina-

dores que cumpram 
a legislação; lutar 
pela volta do Minis-
tério da Previdência 
Social;  lutar contra 
a aprovação do PLP 
268/2016, que reduz 
a representação dos 
participantes e en-
trega a gestão do pa-
trimônio ao mercado 
fi nanceiro; defender 
a aprovação do PLP 
84/2015, que propõe a paridade em todos 
os órgãos de gestão dos fundos de pensão 
sem voto de qualidade e aumenta o poder 
de decisão e fi scalização dos participantes; 
defender a permanência do piso de um 
salário mínimo para todo benefício pre-
videnciário; defender o Conselho Fiscal 
em oposição à interferência de auditorias 
que usurpem as suas funções e encarecem 
a administração dos planos de previdên-
cia; ser contra a unifi cação da Previc e da 
Susep, que procura favorecer o capital 
fi nanceiro; lutar contra as decisões da 
Previc de impedir a posse de dirigentes 
eleitos.

O Programa de Paternidade Responsável promovido 
pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, através da sua 
Secretaria de Saúde, chegou a 15ª edição, no dia 19/5, 
reunindo bancários que podem agora requerer a licença 
paternidade de 20 dias. O programa é pré-requisito 
para ter direito à ampliação da licença.

Os encontros são realizados sempre no terceiro 
sábado de cada mês, na sede do Sindicato dos Ban-
cários do Ceará (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro). O 
programa tem como facilitador o psicólogo e terapeuta 
familiar, Ben-Hur Oliveira e reúne os bancários em 
curso presencial, realizado num único dia.

Para participar do Programa, 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.

Licença ampliada: Sindicato realizou 15ª edição do Programa Paternidade Responsável

“É preciso 
organizar estas 
lutas em várias 

frentes e fortalecer 
o movimento 
de defesa da 
previdência 

pública e 
complementar”
Plauto Macedo, 

diretor do 
SEEB/CE
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Dirigentes do Sindicato 
dialogam com categoria sobre 
desafi os da campanha 2018
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Fotos:  SEEB/CE

Na Capital e no Interior, os dirigentes do Sindicato dos Bancários do Ceará, se 
reúnem com os bancários cearenses para debater os desafi os da Campanha Nacional 
deste ano. Na última semana, o presidente Carlos Eduardo e os diretores José Eduardo 
Marinho, Valdir Maciel, Bosco Mota, Humberto Filho, Francileuda Pinheiro, Alex Citó, 
Marcus Rôla e Carmen Araújo, visitaram várias agências bancárias.

É TUDO POR TODOS ATÉ 31 DE AGOSTO - Agora, mais do nunca, é tudo por todos, 
pois com o fi m da ultratividade; depois do dia 31 de agosto todos os direitos e garan-
tias do acordo vigente estão em risco. No dia 1º de setembro, se não for fechado novo 
acordo e os bancos não prorrogarem o acordo atual em vigência, a categoria perde 
todos os direitos previstos na Convenção. Por isso é importante a união de todos!

O Ministério Público do Trabalho (MPT) 
ajuizou Ação Civil Pública (ACP), com 
abrangência nacional, contra o Banco 
Santander pela prática de assédio moral 
e submissão dos empregados a metas 
abusivas. A ACP tramita na 3ª Vara do 
Trabalho de Brasília, em razão de outra 
Ação mais antiga com tema semelhante. 
O pedido de indenização por dano moral 
coletivo é de R$ 460 milhões.

O juiz Francisco Luciano de Azevedo 
Frota atendeu ao pedido do MPT, de-
terminando que o Banco apresente as 
metas mensais de todos os empregados 
do Santander, abrangendo o período de 
janeiro de 2015 a março de 2017.

As irregularidades que geraram a ACP 
foram apuradas pela fi scalização do Mi-
nistério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS). Pressão psicológica e ameaças 
implícitas e explícitas de demissão dos 
bancários, bem como o subdimensiona-
mento do quadro de empregados como 
punição pelo não-cumprimento das metas 
foram as constatações dos fi scais.

Para eles, a instituição bancária adota 
modelo de organização laboral baseado 
na gestão por estresse e humilhação, 
estabelecendo metas elevadas e co-
branças excessivas. Há sobrecarga de 
trabalho, ameaças de demissão pelo não 
atingimento de metas e os bancários são 
punidos quando clientes fazem saques em 
aplicações. Toda essa pressão resulta 
em danos à saúde dos trabalhadores e 
também aos cofres públicos. A estimativa 
de gastos do INSS com os empregados 
adoecidos do Santander chega a R$ 90 
milhões.

O MPT também requisitou instaura-
ção de inquérito à Polícia Federal para 
apurar os crimes de lesão corporal, 
constrangimento ilegal e frustração de 
direito assegurado em lei trabalhista e 
de exposição a vida e a saúde de outrem 
a risco, contra os diretores do banco 
e demais responsáveis pelas condutas 
ilícitas adotadas.

Assédio Moral
Santander é obrigado a 

apresentar metas mensais 
de todos os empregados à 

Justiça trabalhista
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Gordura Trans
O mundo é capaz de eliminar as gorduras 

trans produzidas industrialmente até 
2023, disse a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), revelando um plano que 

afi rma que isso evitará 500 mil mortes 
por ano decorrentes de doenças car-
diovasculares. As gorduras trans são 

populares entre fabricantes de alimentos 
fritos, assados e salgadinhos porque 

têm um prazo de validade longo, mas são 
ruins para os consumidores, aumentando 
o risco de doenças cardíacas em 21% e 
as mortes em 28%, informou um comu-

nicado da OMS. 

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Pauta de reivindicação 
prioriza demandas funcionais e 

de saúde e previdência
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A pauta de reivindicações específi cas 
dos funcionários do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) aprovada nos dias 18 e 
19 de maio deste ano, durante a reali-
zação do XXIV Congresso Nacional dos 
Funcionários do BNB refl etiu o interesse 
dos trabalhadores na Instituição ao prio-
rizar questões funcionais e de defesa dos 
Planos de Saúde (CAMED) e Previdência 
(CAPEF).

Cláusulas relacionadas ao fortaleci-
mento do BNB como Instituição respon-
sável pelo desenvolvimento regional tam-
bém constam da pauta de reivindicações 
específi cas deste ano, com destaque 
para o artigo primeiro – Revisão do Pla-
no de Cargos e Remuneração que busca 
solucionar a estagnação no processo de 
promoções, que vem ocasionando des-
motivação no corpo funcional – e para o 
artigo sétimo – Realização de Concurso 
Público.

DEMANDAS FUNCIONAIS – Dos 54 
artigos que compõem a pauta deste ano, 
a maior quantidade se refere a questões 
funcionais, buscando a melhoria de proce-
dimentos e qualifi cação dos trabalhadores 
na Empresa.

Merecem atenção nesse conjunto as 
cláusulas segunda – que pleiteia melhorias 
na formação bancária; e quarta – que 
visa ampliar a atuação da Universidade 
Corporativa através de convênios com 
universidades e centros de educação 
corporativa, possibilitando a criação de 
cursos de especialização à distância para 
todos os funcionários.

Ainda nesse campo de formação, 
a pauta reivindica através do artigo 
décimo terceiro – custeio integral de 
cursos de educação formal em univer-
sidades e instituições de ensino de 
pós-graduação.

SAÚDE E PREVIDÊNCIA – Dezessete 
cláusulas do total de 54 que integram 
a pauta de reivindicações, referem-se a 
questões de Saúde e Previdência, demons-
trando a preocupação dos funcionários do 
Banco com os ataques anunciados pelo 
Governo aos planos de autogestão de saú-
de e de aposentadoria dos trabalhadores.

O artigo trigésimo nono, por exemplo, 
reivindica reforma do Estatuto da CAPEF 
para promover a recomposição dos be-
nefícios do Plano BD. Os baixos valores 
desses benefícios pagos hoje são respon-
sáveis pela permanência de mais de 1.500 
colegas já aposentados pelo INSS, mas 
sem condições de abrir mão do salário 
do Banco, obrigando-se a permanecer na 
ativa para não ver sua remuneração cair 
pela metade.

Na Cláusula Quinquagésima Terceira 
fi ca patente a preocupação dos funcioná-
rios com recentes resoluções do CGPAR. 
Nesse artigo, os colegas reivindicam para 
novos funcionários e para futuros aposen-
tados a manutenção do plano de saúde 
da CAMED em igualdade de condições às 
regras atualmente aplicadas.

“Foram dois dias de 
intenso debate com 
a participação de 

cerca de 100 pessoas, 
entre delegados e 

convidados, resultando 
na aprovação de uma 

pauta coerente e 
capaz de, se atendida, 

proteger os direitos dos 
funcionários e fortalecer o BNB”.

Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e 
coordenador da CNFBNB

Temer fracassa na economia
O governo Michel Temer, que deixa mais 
de 13 milhões de desempregados e não 

consegue reaquecer a economia, diminuiu 
a previsão de crescimento neste ano a 
2,5%, sobre 2,97%. Mas apesar dis-

so, o governo desbloqueou R$ 2 bilhões 
de reais do Orçamento de 2018 diante 
da previsão de maior de receita gerada 

com leilões de petróleo, cujos campos do 
pré-sal estão sendo vendidos às grandes 

multinacionais do setor.

Faltam creches
Existe uma correlação entre a renda das 
famílias e a oferta de vagas em creches 

no Brasil, segundo dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad) divulgados dia 18/5 pelo 
IBGE. Entre as crianças de 0 a 3 anos 
que pertencem aos 20% com a renda 

domiciliar per capita mais baixa do país, 
33,9% estão fora da escola porque não 

existe vaga ou creche perto delas. Já en-
tre no grupo de 20% com a renda mais 
alta, esse problema só atinge 6,9% das 

crianças.


