
BNB: primeira negociação e 
assinatura do Acordo do Ponto Eletrônico

Bancários do BNB foram os primeiros a sentarem à mesa 
de negociação com o Banco dentro da Campanha Nacional 
Unifi cada 2018, dia 27, em Fortaleza. Sindicatos e repre-
sentantes do Banco, antes da negociação, assinaram o 

ACT do ponto eletrônico dos funcionários (pág. 2)
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Após a frustrante 
primeira rodada de 
negociação com os 
bancos, dia 28, sem 

resposta sobre o 
pré-acordo, sem ca-
lendário das próximas 

negociações; única 
data marcada é da 

segunda rodada para 
12 de julho (pág.3)

Banqueiros frustram trabalhadores 
e não garantem direitos

Foto: Contraf-CUT
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STF suspende privatizações de estatais  
Ação da Fenae e Contraf-CUT ganha liminar 

no STF impedindo a venda do controle acionário de 
empresas públicas pelo governo, como é o caso de 

Petrobrás, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 
por exemplo. (pag. 6)
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Sindicatos e BNB fazem primeira negociação e 
assinam Acordo do Ponto Eletrônico com melhorias

2

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Na quarta-feira, 27/6, foi feita a primeira ne-
gociação com o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) dentro da Campanha Nacional Unifi cada 
dos Bancários 2018. Nesse mesmo dia, foi assinada 
a renovação do Acordo do Ponto Eletrônico dos 
funcionários do Banco.  A negociação aconteceu 
na sede do Centro Administrativo do BNB, em 
Fortaleza.

Estiveram presentes à assinatura do Acordo 
do Ponto Eletrônico e à primeira negociação 
com o BNB, a presidenta e o secretário-geral da 
Contraf-CUT, Juvandia Moreira e Gustavo Taba-
tinga, respectivamente, além dos representantes 
dos Sindicatos do Nordeste, que tem o BNB em 
sua base, a Federação Bahia/Sergipe, a Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB, bem como o 
presidente do BNB, Romildo Carneiro e diretores 
do Banco.

A presidenta da Contraf-CUT, Juvandia 
Moreira lembrou a lógica dos bancos que é só 
concentração de renda. “Daí a importância de 
começarmos as negociações da Campanha 2018 
pelo Banco do Nordeste, um banco iminentemen-
te voltado para o desenvolvimento econômico 
e social dessa região. A presença do presidente 
da Instituição na primeira negociação valoriza 
as relações trabalhistas. É um sinal relevante”.

Mas, enfatizou, de maneira geral, que as ne-
gociações estão ameaçadas com a nova lei traba-
lhista, como o fi m da ultratividade da Convenção 
Coletiva. “Queremos que o acordo com BNB seja 
válido até que se renove um próximo acordo. Tem 
questões sensíveis, como auxilio creche-babá, por 
exemplo, entre outros. E garantir a ultratividade 
dos acordos é fundamental”.

O presidente do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, em exercício, José Eduardo Marinho 
lembrou, “esse acordo celebrado do Ponto Ele-
trônico do BNB conta com melhorias sugeridas 
pelos colegas do Banco. Dentre elas, podemos 
elencar a fl exibilização dos intervalos de almoço 
dos colegas com jornada de 6h e 8h; e a possi-
bilidade de compensação de horas positivas em 
jornadas de 6h e não de 2 em 2 horas, como era 
anteriormente”.

“Além da renovação do Acordo do Ponto Eletrônico por 
mais 2 anos, os Sindicatos e a Contraf-CUT abriram a 
negociação da Campanha Nacional 2018 com o BNB 
em primeiro lugar em toda a categoria. Na ocasião, 

foi defi nido calendário até o fi nal de agosto e cobrado 
posicionamento sobre a proposta de pré-acordo 
já entregue ao Banco, com objetivo de garantir a 

ultratividade”
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e  coordenador 

da Comissão Nacional dos Funcionários do BNB
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CAMPANHA 2018
Bancos lucram muito, mas frustam 

primeira negociação
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Na primeira rodada de negociação, a federação 
dos bancos (Fenaban) não garantiu direitos 
dos trabalhadores, nem a manutenção da 

negociação nacional, como estabelece a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). A reunião aconteceu 
no dia 28/6, entre os representantes dos bancos e o 
Comando Nacional dos Bancários, em São Paulo. Em 
reunião prévia à negociação, o Comando debateu 
que a prioridade era garantir a ultratividade, porém 
viu-se frustrado já que a Fenaban não se posicionou 
sobre a assinatura.

Está marcada para 12 de julho outra negociação 
e os trabalhadores aguardam a assinatura de pré-
acordo de ultratividade, princípio que garante a 
manutenção das cláusulas da CCT até a assinatura 
da nova convenção. Esse pré-acordo é necessário em 
função da nova legislação trabalhista, que precariza 
as relações de trabalho.

“Estamos mobilizados e vamos manter as nossas 
reivindicações, mobilização e luta para garantir 

nossos direitos”, disse o presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, em exercício, membro do 
Comando Nacional, José Eduardo Marinho.

PRIORIDADES – Em Consulta Nacional dos 
Bancários, a categoria defi niu como prioridades 
o aumento real, manutenção de direitos, comba-
te ao assedio moral e manutenção do emprego. 
60% dos entrevistados afi rmaram estar dispostos 
a fazer greve para defender seus direitos e desta-
caram como péssima a reforma trabalhista para 
a categoria.

PAUTA PODE SER ATENDIDA

Juntos Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú e Santander lucram:

R$ 77,4 bilhões (Em 2017)

R$ 20,6 bilhões(No 1º trimestre de 2018)
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Todos Po
No CearA: BancArios lanCam Cam

Na última semana, o Sindicato dos Bancários do Ceará lançou a Campanha Nacional Unifi cada 2018 dia
çaram por Fortaleza e Região Metropolitana, com o mote “Todos por Tudo”. Com esse recado, os dirige
retira direitos. Os dirigentes enfatizaram como é importante a categoria unida, forte e organizada, pois

vitoriosa, com ganhos para os bancá
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or Tudo!
mpanha Nacional UnifIcada 2018
dialogando com a categoria nos locais de trabalho. A mobilização e conscientização da categoria come-
igentes sindicais falaram sobre os desafi os desta campanha, a primeira após a reforma trabalhista, que 
pois só com unidade teremos condições de superar a nova legislação trabalhista e fazer uma campanha 
ncários e para a população em geral.



Edição 1531  |  2 a 7 de julho de 2018

SUSPENSAS PRIVATIZAÇÕES

STF proíbe venda do controle acionário 
de empresas públicas 
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Um bronzeamento natural e saudável é a 
proposta do Espaço Bronze, que fi rmou parceria 
com o Sindicato dos Bancários do Ceará ofere-
cendo desconto aos bancários sindicalizados. 
O Espaço Bronze foi criado com estilo inovador 
para clientes que buscam o bronze perfeito e 
preferem local reservado para fi carem mais a 
vontade e lindas. É um espaço para bronzeamen-
to natural e locação para realização de eventos. 

O atendimento é personalizado e especia-
lizado com produtos de alta qualidade, que 
proporcionam um dourado na pele diferenciado 
e sedutor. Venha conhecer como funciona o 
bronzeamento do Espaço Bronze e fi que com 
aquela marquinha perfeita!

Convênio: Parceiro Espaço Bronze dá desconto aos bancários sindicalizados

Espaço Bronze:  Rua Rafael Carlos Medeiros, 85, bairro Tamantaduba, Eusébio/CE
Funcionamento de segunda-feira a sábado entre 7h30 e 9h30

Agendamento de horário: whatsapps 99156 1248 – Carmen e 99175 1633 – Elisa.
Visite sem compromisso!

O ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), concedeu uma 

liminar (decisão provisória), no dia 27/6, 
impedindo que o governo venda, sem auto-
rização do Legislativo, o controle acionário 
de empresas públicas de economia mista, 
como é o caso de Petrobrás, Eletrobrás, 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 
por exemplo.

A decisão também inclui empresas 
subsidiárias e controladas das estatais 
e abrange ainda as esferas estadual e 
municipal da administração pública. 
Com isso, na prática, fi cam suspensas 
as privatizações de estatais de capital 
aberto no país.

AÇÃO DA FENAE E CONTRAF - A deci-
são de Lewandowski foi numa Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) aberta 
em novembro de 2011 pela Federação 
Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal (Fenae) e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf/CUT), ques-

tionando dispositivo da Lei das Estatais 
(13.303/2016).

Para o ministro, “a venda de ações 
de empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou de suas subsidiárias 
ou controladas exige prévia autorização 
legislativa, sempre que se cuide de alienar 
o controle acionário”. Na decisão, Lewan-
dowski disse ter interpretado, conforme a 
Constituição, o Artigo 29 da Lei das Esta-
tais, que prevê dispensa de licitação para 
a venda de ações de empresas públicas.

Ele determinou que a dispensa de li-
citação só deve ocorrer no caso de venda 
de ações que não implique na perda de 
controle acionário.

Lewandowski mencionou “uma cres-
cente vaga de desestatizações que vem 
tomando corpos em todos os níveis da 
Federação” para justifi car a urgência da 
medida. Para o ministro, se privatizações 
forem efetivadas “sem a estrita observância 
do que dispõe a Constituição”, isso resultará 
em “prejuízos irreparáveis ao país”.

“Essa decisão do STF representa uma vitória 
das entidades Fenae e Contraf-CUT, que 

representando os trabalhadores mostraram 
que continuam na luta para derrubar 

as pretensões deste governo ilegítimo de 
privatizar as empresas públicas do Brasil, 

especialmente os bancos públicos”
Marcos Saraiva, diretor da Fenae e do 

SEEB/CE
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SEGURANÇA BANCÁRIA

Em seis meses foram 
30 ataques; maiores alvos 

bancos e carros fortes
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Somam 30 ataques no Ceará nos  seis 
primeiros meses de 2018, número 
registrado pelo Sindicato dos Ban-

cários do Ceará, cuja estatística segue as 
notícias publicadas pela imprensa local. 
Até o mês de junho deste ano, os ataques 
contra bancos, carros fortes e clientes 
diminuíram apenas um, na comparação 
com o ano de 2017, que registrou 31 ocor-
rências. Entre os quatro ataques de junho,  
houve um com sequestro de bancários.

Neste ano, entretanto, das 30 ações, 
14 arrombamentos aconteceram com uso 
de explosivos, alguns deles utilizando 
ainda reféns como escudo na fuga, com 
saldo de um assaltante morto.  Foram 
também registrados assaltos a carros for-
tes, também com uso de explosivos, com 
um segurança baleado; registraram-se, 
ainda, chegadinha e saidinha bancária, 
sendo uma com morte da vítima.

Dos 30 ataques, 20 foram em municí-
pios do Interior do estado e tem causado 
inúmeros transtornos para população, 
comerciantes e bancários.

O Sindicato atribui menor índice de 

ocorrências em Fortaleza à existência da 
Lei  Municipal de Segurança Bancária (Lei 
9.910/2012), que determina que as agên-
cias adotem diversos itens de segurança 
para coibir esses tipos de ataques. Quanto 
a Lei Estadual de Segurança Bancária (Lei 
16.541/2017), sua aplicação não é sentida 
na prática. Tem crescido ,principalmen-
te, o número de ataques a carros fortes,  
geralmente nas estradas.

AÇÃO DO SINDICATO – O saldo para 
os usuários em geral de uma agência 
bancária fechada é negativo e tem re-
duzindo drasticamente o movimento 
do comércio nos municípios do interior 
cearense, além da exposição das pessoas 
aos ataques de bandos criminosos. O 
Sindicato tem se reunido com o poder 
público para cobrar mais segurança para 
o estado, em reuniões com a Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa Social 
(SSPDS) e também com o governador 
Camilo Santana (PT/CE), inclusive 
cobrando o cumprimento das leis de 
segurança bancária.

TIPO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

ASSALTO - - - - - - -

ARROMBAMENTOS 04 02 04 01 01 02 14

CARRO FORTE/ MALOTES - 02 - 01 04 03 10

TENTATIVA DE ASSALTO - - - - - 01 01

TENTATIVA DE ARROMBAMENTO - - 01 - - 01 02

SAIDINHA CHEGADINHA 01 01 - 01 - - 03

TOTAL GERAL 05 05 05 03 05 07 30

Nossa estatística é baseada em notícias veiculadas na imprensa local.

Breves

Aprovado pacote do veneno
O Pacote do Veneno foi aprovado no 

dia 25/6, por 18 votos a 9, na comissão 
especial criada para analisar projetos 
de lei apensados ao PL 6.299/02, que 
revoga a atual Lei dos Agrotóxicos. A 
votação ocorreu em sessão tumultuada 
na Câmara dos Deputados, com acesso 
proibido da população e assessores 
parlamentares. O argumento da 
presidenta da comissão, a ruralista 
Tereza Cristina (DEM-MS), foi a 
segurança. O pacote foi votado depois 
de mais de três horas de obstruções 
e requerimentos apresentados por 
deputados do PT, PCdoB, Psol e PSB, na 
tentativa de retirada do substitutivo até 
que fossem realizados mais debates.

Petrobrás e o preço do golpe
Em mais um ato de lesa-pátria, a 

Petrobras neste governo ilegítimo de 
Temer fez um acordo com investidores 
americanos, acionistas e detentores de 
títulos da estatal, para tentar acabar 
com uma ação coletiva contra a empresa. 
Ação foi movida por investidores norte-
americanos pelas perdas provocadas 
pelo suposto envolvimento da companhia 
em desvios investigados pela Operação 
Lava Jato, da Polícia Federal. O valor da 
indenização é de R$ 10 bilhões, sendo 
sete vezes maior do que o 
R$ 1,4 bilhão que a Operação Lava Jato 
recuperou para a companhia.

Lula tem 33% das intenções 
de voto 

Pesquisa Ibope, contratada pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), divulgada dia 28/6, confi rma que 
Lula, apesar de ser mantido preso 
político e estar isolado na sede da 
Superintendência da Polícia Federal de 
Curitiba desde dia 7 de abril, segue 
disparado na frente dos outros pré-
candidatos a Presidente da República 
nas eleições deste ano. Segundo o Ibope, 
sobre o primeiro turno, Lula tem 33% 
das intenções de voto. Em segundo lugar, 
Jair Bolsonaro (PSL), com 15%; seguido 
de Marina Silva (Rede), com 7%; Geraldo 
Alckmin (PSDB), com 4%; e Ciro Gomes 
(PDT), com 4%.
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Vai faltar gás de cozinha
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) 
faz tempo que avisa sobre a política en-
treguista de Temer em relação ao petró-
leo brasileiro. Anuncia que vai faltar gás 
de cozinha, que os brasileiros usam para 

cozinhar. A FUP afi rma em nota que o 
Brasil corre o risco de viver um colapso 
na produção de gás porque o governo Te-
mer reduziu o processamento das cargas 
das refi narias, mesmo o país tendo tecno-
logia e capacidade para produzir nacional-
mente gasolina e gás de cozinha. Já existe 

desabastecimento no RN, PE, PB e SC 
tende a se agravar no curto prazo, caso a 

Petrobrás não retome sua produção.

• • •

• • •

ITAÚ

Funcionários fi cam no 
“limbo” dentro do banco
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Para disfarçar sua política de corte de 
postos de trabalho, o Itaú está colocando 
parte dos seus trabalhadores em um verda-
deiro “limbo” dentro do banco. Justifi cando 
baixa performance e falta de perfi l, gestores 
estão deixando bancários à disposição de 
outras áreas, impondo que o próprio traba-
lhador encontre uma vaga em prazos que 
variam de 30 até 60 dias no máximo. Caso 
não encontrem, são demitidos.

O Itaú está respaldado pela reforma 
trabalhista de Temer, um absurdo para um 
banco que, apenas no 1º trimestre lucrou R$ 
6,4 bilhões, crescimento de 3,9% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

Para piorar, muitas vezes o próprio 
bancário à disposição tem de treinar o 
trabalhador que vai substituí-lo na sua 
área de origem. Como que é possível que 
o trabalhador não tenha perfi l para traba-
lhar em uma determinada área, mas seja o 
responsável pelo treinamento de quem vai 
ingressar na mesma?

“Os bancários 
que passam por 
esse problema 

devem procurar 
o Sindicato, para 

que a busca 
pela solução 

seja imediata, 
seja junto aos 

gestores do 
banco ou mesmo via judicial”

Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato 
e representante da Fetrafi /NE na 

COEItaú

Quem mais sofre com essa política do 
banco são os PCDs. Para evitar demitir um 
PCD e ter de contratar outro para substituí-
lo, o banco o coloca à disposição. É mais 
interessante para o Itaú fazer isso do que 
demitir o trabalhador e o mesmo entrar 
com uma ação e conseguir ser reintegrado. 
Denuncie!

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fi rmou parceria com a Art’Ótica, cuja 
fundação data de aproximadamente três 
décadas. Em 1989, instalou-se na Ave-
nida Pontes Vieira, 2554, a unidade que 
seria o embrião da organização, que hoje 
chama-se Art’Ótica. Pautada em princí-
pios modernos, onde a rapidez, qualidade 
e bom preço, deveriam prevalecer, fi zeram 
com que a Art’Ótica recebesse sua iden-
tidade própria, com laboratório próprio 
computadorizado, entregando óculos em 
até 15 minutos.

Primando oferecer os melhores produ-
tos, com as melhores griffes do mundo, 

lojas modernas e serviço de excelência, a 
Art’Ótica assegura aos bancários sindi-
calizados, 10% de desconto nas compras 
parceladas em 10x sem juros e 30% nas 
compras a vista. Oferecemos comodidade 
aos clientes, que formam o grande patri-
mônio da empresa.

Loja 01: Av. Pontes Vieira, 2554 - Dionísio 
Torres.

Loja 02: Av. Dom Luís, 20 - Aldeota.
Loja 03: Rua Pedro Pereira, 205 - Centro.
Loja 04: Av. 13 de Maio, 1776 - Fátima.
Loja 05: Av. Dom Luís, 1233 - Loja 06 

Harmony Medical Center.

Convênio: Ótica Art’Ótica oferece descontos especiais

Expediente bancário na Copa
Os horários de atendimento ao público 
nas agências bancárias durante os dias 
de jogos do Brasil na Copa do Mundo da 
Rússia, conforme determinou o Banco 
Central, por meio de uma circular, é de 
que o atendimento seria de no mínimo 

quatro horas, sendo dispensado o cumpri-
mento da regra em vigor, que prevê cinco 
horas obrigatórias e ininterruptas. Nas 
partidas das 11h, que podem ser dispu-
tadas a partir das oitavas de fi nal pela 

seleção brasileira, os bancos funcionarão 
das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h. Já 
nos jogos das 15h, de algumas partidas 
das quartas e das semifi nais que o Brasil 

pode vir a disputar, os bancos estarão 
abertos ao público das 9h às 13h.

Sem homologação de sindicato
É nulo pedido de demissão feito por 

funcionário se não houver homologação 
do sindicato. Com esse entendimento, a 
3ª Turma do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) deu provimento ao recurso de 

uma ex-vendedora para anular seu pedido 
de demissão. A vendedora disse que foi 
coagida a pedir demissão após retornar 
da licença-maternidade “e sofreu inten-
sa perseguição”. Segundo o TRT, a falta 
da assistência sindical gera apenas uma 

presunção favorável ao trabalhador. 

d l”


