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BANCÁRIO, VISTA  a CAMISA!

Começa negociação 
da Campanha Nacional 
na quinta, 28, quando 
Comando Nacional dos 

Bancários negocia com os 
bancos as reivindicações 
da categoria e um pré-
acordo para garantir 
ultratividade da CCT  

(pág.3)
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BANCO DO BRASIL

O Espelho denuncia: 
é preciso negociação 

sobre Cassi e não assédio 
aos funcionários

2

Breves

Na edição de ju-
nho, O Espelho, 
destaca: o cus-

teio e a governança da 
Cassi são de responsa-
bilidade estatutária de 
quem paga a conta – o 
banco e os associados. 
Qualquer mudança no 
estatuto depende de 
negociação entre as 
duas partes. Além do 
mais, o BB assedia os 
funcionários para apoia-
rem uma proposta que 
corta direitos, aumenta 
contribuições dos as-
sociados e reduz as do 
banco, implanta voto de 
minerva a favor do BB e 
entrega duas diretorias 
ao mercado, reduzindo 
a participação dos asso-
ciados a um terço.

O banco ameaça com 
intervenção da Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar, sem levar 
em conta que o principal responsável 
pela solução do problema fi nanceiro da 
Cassi é o próprio banco, que responde pela 
Cassi junto à ANS. O BB desconsidera que 
é responsável pela saúde dos funcionários 
e que o custo da Cassi é 43% menor que 
os planos de mercado, conforme aponta 
a Consultoria Accenture, contratada pelo 
banco.

ENTIDADES APRESENTAM PROPOS-
TA E BB FOGE DE NEGOCIAÇÃO - O Banco 

do Brasil acusa a Contraf-CUT e as enti-
dades de não terem proposta. Contudo, já 
apresentaram ao banco suas premissas: 1. 
Manter o modelo paritário de governança. 
2. Se houver contribuição adicional, que 
seja mantida a relação 1,5 x 1 entre banco e 
associados. 3. Não quebrar a solidariedade 
entre os associados com remunerações 
distintas e entre ativos e aposentados. 4. 
Não penalizar os menores salários.

Confi ra a edição completa do O Espelho 
no endereço: goo.gl/bPWQQ2

Centrais aprovam 
Dia Nacional de Luta 
para 10 de agosto

O Fórum das Centrais Sindicais, 
formado pela CUT, CTB, CSB, Força 
Sindical, Intersindical, Nova Central 
e UGT, defi niu o dia 10 de agosto 
como Dia Nacional de Luta, com 
atos e paralisações em todo País. 
O documento norteará as ações e 
mobilizações da classe trabalhadora, 
além de ser uma ferramenta de 
trabalho dos sindicalistas para o 
debate público, a “Agenda” será 
entregue para os parlamentares e 
candidatos para as eleições de 2018. 
A “Agenda” defende a democracia 
e soberania nacional e, embora não 
determine apoio ofi cial a nenhum 
político ou candidato à Presidência da 
República, defende “Lula livre”.

STF mexe com decisões da 
Lava Jato 

Em menos de uma semana, 
duas decisões no STF mexeram 
com o cenário jurídico/político: no 
dia 14, por 6 votos a 5, o Supremo 
acabou com o terrorismo judicial das 
conduções coercitivas, cujo maior 
exemplo foi a prisão de Lula pela 
Lava Jato em 4 março de 2016; 
e dia 20, por 5 a 0, a absolvição 
da presidenta do PT, senadora 
Gleisi Hoffmann da acusação de 
corrupção. O veredito do presidente 
da Segunda Turma do STF no dia 20/6 
praticamente enterrou a indústria 
das delações premiadas: “São tantas 
as incongruências e inconsistências 
nas delações premiadas que elas se 
tornam imprestáveis para sustentar 
qualquer condenação”, disse Ricardo 
Lewandowski. Na sessão sobre as 
conduções coercitivas, o ministro 
Marco Aurélio desnudou o caráter 
arbitrário e violento da medida 
amplamente utilizada pela Lava jato: 
“Não há dúvida que a condução 
coercitiva implica cerceio à liberdade 
de ir e vir. Ocorre mediante ato de 
força, praticado pelo Estado em 
razão de um mandado”.
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CAMPANHA NACIONAL UNIFICADA 2018

Vamos fortalecer 
nossa unidade 

Todos Por Tudo!

3

A primeira rodada de negociação da Cam-
panha Nacional Unifi cada 2018 será na 
próxima quinta-feira, dia 28, quando 

estarão reunidos o Comando Nacional dos 
Bancários com a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban), em São Paulo. Com a nova lei 
trabalhista de Temer, a Convenção Coletiva de 
Trabalho dos bancários vale até 31 de agosto; o 
Comando já entregou um pré-acordo e quer que 
seja aceito e se faça ultratividade entre as partes.

A categoria cobra aumento real de salário e 
demais verbas, PLR maior, defesa da CCT  para 
todos e a manutenção dos direitos, dos empregos 
e que qualquer alteração na forma de contra-
tação seja através de negociação coletiva. São 
também prioridades, o fi m do assédio moral e a 
defesa intransigente dos bancos públicos e da sua 
função social para o desenvolvimento do País.

Os bancos tem plenas condições de atender as 
reivindicações da categoria, pois tiveram quase 
34% nos lucros no ano passado, mais de 20% no 
primeiro trimestre deste ano, dos que partici-
pam da mesa de negociação com os bancários: 
BB, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander.

A defesa do emprego, dos salários e de todos 
os direitos dos trabalhadores é função intrínseca 
do papel dos sindicatos, que mobiliza e orga-
niza a categoria para enfrentar os desafi os da 
campanha salarial. Neste momento, é preciso 
fortalecer a representação dos trabalhadores, 
que acertadamente fechou aquele acordo de dois 
anos, para proteger os bancários da instabilidade 
do País, vivida após o golpe.

“A organização da 
categoria juntamente 

com o Sindicato é 
importante para fortalecer 

a nossa luta em defesa 
dos nossos direitos. 

Companheiros, só a luta 
nos garante e agora é Todos Por Tudo”

José Eduardo Marinho, presidente em 
exercício do SEEB/CE
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PLANOS D
Bancários reagem com protestos cont

Numa reação dos trabalhadores às novas medidas propostas pelo governo para redução de
Saúde Caixa e Cassi, no Ceará, os bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômi

Dirigentes do Sindicato dos Bancários do Ceará se juntaram a categoria em agências e unidad
fi m das mudanças nos seus planos de saúde e,

No Banco do Brasil, houve 
distribuição com os funcio-
nários e clientes do Boletim 
da Cassi, O Espelho, onde é 
reivindicada negociação com 
banco sobre as mudanças no 
seu Estatuto, que trata so-
bre custeio e a governança 
da Cassi. As duas partes que 
sustentam o plano: banco e as-
sociados, precisam negociar 
para depois levar à aprovação 
do Corpo Social.

Explica ainda que o “BB 
resolveu atropelar este pro-
cesso. Quer impor aos dire-
tores e conselheiros da Cassi 
uma decisão que não cabe a 
eles. Assedia os funcionários 
para apoiarem uma proposta 
que corta direitos, aumenta 
contribuições dos associados 
e reduz as do banco, implanta 
voto de minerva a favor do BB 
e entrega duas diretorias ao 
mercado, reduzindo a parti-
cipação dos associados a um 
terço”.
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DE SAÚDE
ntra mudanças na Cassi e Saúde Caixa

Na Caixa, vestidos de bran-
co, os empregados mostraram 
seu repúdio à alteração no mo-
delo de custeio do Saúde Caixa. 
O banco descumpre o Acordo 
Coletivo específi co, que prevê 
desde 2004 o pagamento de 
70% das despesas assistenciais 
do Saúde Caixa, pela empresa, 
estipulando limite de 6,5% da 
folha de pagamento para a 
participação do banco nesses 
despesas. Com as alterações, 
o Saúde Caixa fi cará mais caro 
e poderá fi car inacessível, em 
especial, aos aposentados.

A atividade fez parte da 
intensifi cação da campanha 
“Saúde Caixa: eu defendo”, 
defi nida pelas entidades re-
presentativas dos empregados 
da Caixa em nível nacional. A 
campanha vai até a primeira 
semana de julho, quando o 
Saúde Caixa completa 14 anos.

de despesas com os planos de saúde dos empregados das empresas estatais, encarecendo 
mica Federal realizaram protesto contra essas mudanças na quarta-feira, dia 20/6.
ades de Fortaleza e nos municípios do Interior para mostrar que estão insatisfeitos, exigindo o 
e, fundamentalmente, defender seus direitos.
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LICENÇA AMPLIADA

Programa Paternidade Responsável
reúne nova turma no Sindicato
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Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Chegou à 16ª edição, no dia 16/6, 
o Programa de Paternidade Res-
ponsável promovido pelo Sindicato 
dos Bancários do Ceará, através da 
sua Secretaria de Saúde, reunindo 
bancários que tem direito a licença 
paternidade de 20 dias. Os bancários 
participantes foram recepcionados 
pelo presidente do SEEB/CE em 
exercício, José Eduardo Marinho e 
dirigentes sindicais.

Sempre no terceiro sábado de 
cada mês, os encontros são realizados 
na sede do Sindicato dos Bancários 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.

Para se inscrever, o bancário 
deve procurar a Secretaria de Saúde 
do Sindicato, falar 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.

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) apresentou o Projeto de Lei nº 
10445/2018, que objetiva vedar a mudança estatutária da Caixa Econômica 
Federal com a fi nalidade de abertura de capital do banco. De acordo com 
a parlamentar, a proposição pretende salvaguardar a Caixa 100% pública.

“A medida é mais uma iniciativa de minha autoria para evitar a tentativa 
de privatização da Caixa, desta vez busca por meio de mudança estatu-
tária pelo Conselho Administrativo da empresa ou por mera decisão de 
sua ‘assembleia geral’, órgão por defi nição ilegítimo, pois não se trata de 
sociedade por ações”, explica a deputada.

Erika Kokay sustenta que a Caixa tem um papel importante no desen-
volvimento econômico e social do Brasil e que impedir sua privatização é 
reafi rmar a necessidade de o banco continuar sendo público e de grande 
porte, sólido e moderno, com destacada responsabilidade social. “Difícil 
encontrar um cidadão que não tenha alguma relação com o banco, seja 
devido ao PIS, FGTS, casa própria, poupança, penhor, programas sociais. 
Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública”, defende a parlamentar, 
que é empregada da Caixa.

Caixa: Projeto de lei pretende impedir a privatização da Caixa



Edição 1530  |  25 a 30 de junho de 2018

SINDICATO EM AÇÃO

“Todos por Tudo” mobiliza categoria 
bancária para Campanha 2018
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Continuam as mobilizações dos bancários cearenses nos locais de trabalho. Na semana pas-
sada, os diretores do Sindicato dos Bancários do Ceará estiveram reunidos com colegas de 

várias unidades bancárias na Capital e no Interior. A questão principal hoje é mobilizar para 
enfrentar os desafi os da Campanha Nacional Unifi cada deste ano. #TODOSPORTUDO!
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Estrangeiros podem 
explorar pré-sal

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 
20/6, Projeto de Lei (PL) 8.939/2017, que 
autoriza a Petrobras a negociar com ou-

tras empresas parte dos seus direitos de 
exploração do pré-sal na Bacia de Santos. 
Pelo projeto, a estatal pode transferir até 
70% de seus direitos. A proposta entre-
guista benefi cia diretamente companhias 
estrangeiras. Com 217 votos a favor e 
57 contra, além de quatro abstenções, 
os deputados aprovaram substitutivo de 

Fernando Coelho Filho (DEM-PE).

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Primeira reunião de negociação 
com o BNB será quarta, dia 27
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Violência de gênero em debate
As mulheres encaram desrespeitos co-
tidianos como remuneracçao mais baixa, 
assédio sexual, discriminação, empregos 
mais precários, e ainda estão mais pro-

pensas a violência física apenas por serem 
mulheres. Diante desses desafi os, 451 

sindicalistas mulheres de 66 paises e 160 
entidades sindicais diferentes reuniram-se 
na 5a Conferência Mundial de Mulheres  da 
UNI Global no Reino Unido. Representando 
o Brasil, Neiva Ribeiro, secretária-geral do 
Sindicato de São Paulo e vice-presidenta da 

UNI Américas Mulheres.

10% do contratos são 
intermitentes

Mercado formal abre só 33 mil vagas em 
maio, sendo 10% intermitentes. Apesar da 
propaganda ofi cial, estoque de empregos 

com carteira assinada é menor do que o de 
maio de 2016, quando Dilma foi afastada. 
Novos contratados continuam ganhando 
menos que demitidos. Do saldo de quase 
33 mil postos de trabalho com carteira 

assinada, aproximadamente 10% (3.220) 
são da modalidade intermitente, com me-
nor proteção e criada com a “reforma” da 
legislação trabalhista (Lei 13.467). Foram 
4.385 contratações e 1.165 demissões 

em 1.261 estabelecimentos.

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará – SINTRAFI-CE, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.340.953/0001-48, Registro sindical nº 208.327-59 por seu presidente abaixo 
assinado, convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam serviços no Banco do 
Nordeste do Brasil - BNB, na base territorial deste sindicato, para a assembleia extraordinária específi ca que 
se realizará no dia 26/06/2018, às 18:30h em primeira convocação, e às 19:00h., em segunda convocação, no 
endereço sito. à Rua 24 de maio 1289, Centro, Fortaleza-CE, CEP 60020.001, para discussão e deliberação 
acerca da seguinte pauta: aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho para Regulamentação do Ponto Eletrônico 
e Controle de Jornada dos Empregados do BNB com vigência de dois anos a contar da data de sua assinatura.

Fortaleza, 21 de junho de 2018.

José Eduardo Rodrigues Marinho
Presidente (em Exercício) 

A primeira rodada de negociação es-
pecífi ca da Campanha Nacional dos Ban-
cários de 2018, com o Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) será na quarta-feira, 27 de 
junho, às 9 horas na sede Administrativa 
do Banco, no Passaré, em Fortaleza. A ne-
gociação está confi rmada com a presença 
do presidente da Instituição, Romildo 
Carneiro Rolim e a presidenta da Contraf-
CUT, Juvandia Moreira.

Nessa rodada deverá ser assinado tam-
bém o Acordo Coletivo do Ponto Eletrôni-
co, cuja aprovação ou não será submetida 
à assembleia no próximo dia 26/6. Nessa 
primeira reunião serão tratados temas 
como calendário de negociação, abran-
gência do acordo aditivo e temas tratados 
na primeira mesa com a Fenaban.

No dia anterior à negociação, dia 26, 
os membros da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB, terão reunião pre-
paratória às 15horas, na sede do Sindicato 
dos Bancários do Ceará (Rua 24 de maio, 
1289, Centro, Fortaleza).

A pauta específi ca dos funcionários do 
BNB foi construída ao longo dos encontros 

e reuniões nos locais de trabalho, sendo 
consolidada no XXIV Congresso dos Fun-
cionários do BNB, realizado nos dias 18 e 
19 de maio deste ano, em Fortaleza.

“Iniciamos um 
novo processo 
de negociação 
com a direção 

do BNB, dentro 
de um cenário 

restritivo imposto 
pela tal reforma 
trabalhista do 

governo golpista 
de Temer. 

Entretanto, 
esperamos continuar tendo com a 

Administração do Banco o diálogo e o 
respeito mútuo a fi m de garantirmos 

nossos direitos e avançarmos em novas 
conquistas”

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


