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• O Senado aprovou aumento de 
16,38% no salário dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que 
eleva o salário de R$ 33,7 mil para 
R$ 39,2 mil. Segundo o cálculo de 
técnicos da Câmara, o aumento deve 
gerar um rombo de R$ 4 bilhões para 
a União e estados, devido o efeito 
cascata.

• A equipe de transição do presi-
dente eleito articula nos bastidores 
a aprovação de medida provisória, 
encaminhada em setembro pelo go-
verno Temer para garantir, além do 
adiamento do reajuste dos servidores 
de 2019 para 2020, como também 
restringir aumentos nos 4 anos do 
seu mandato.

• O fi m da estabilidade do servidor 
público é aprovada na CCJ do Senado, 
com novas regras para a demissão 
por “insufi ciência de desempenho” de 
servidor público estável. As regras se 
aplicam a todos os níveis da Federa-
ção e a todos os poderes.

• Enquanto propõe que o brasilei-
ro trabalhe por mais tempo para se 
aposentar, a reforma da Previdência 
ignora os R$ 426 bilhões que não são 
repassados pelas empresas ao INSS. 
Esses números são da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, que clas-
sifi cou 32.224 empresas que mais 
devem à Previdência Social e consta-
tou que a grande maioria, 82%, são 
ativas.

• O Senado abriu uma consulta 
pública sobre a volta das armas como 
solução para o problema da seguran-
ça pública e mais de 940 mil pessoas 
disseram não para a revogação do 
Estatuto do Desarmamento contra 
718.128 que disseram sim. O resul-
tado confi rma a pesquisa DataFolha 
de outubro, onde 55% dos entrevista-
dos afi rmaram que a posse de armas 
deve ser proibida.

Envie sua sugestão para 
imprensa@bancariosce.org.br ou 
ligue (85) 3252 4266

Uma possível privatização do BB 
foi revelada em matéria do jornal 
Valor Econômico, dia 8/11, onde 

Paulo Guedes, futuro ministro da Econo-
mia do governo Bolsonaro, deixa claro sua 
intenção de vender o banco público, em 
entrevista ao site “Poder 360”, mesmo o 
presidente eleito ter dito que retirava o BB da lista das privatizações.

Mas esse fantasma paira desde o anúncio feito por Bolsonaro, ainda candida-
to, de que “das 140 e pouco estatais, acredito que mais de 100 dá para privatizar 
tranquilamente”, em entrevista na saída da Comissão de Agricultura da Câmara 
dos Deputados, como solução para os problemas econômicos e sociais do país. 
Essa ideia da venda das empresas públicas seria para fazer caixa e pagar a dívida 
do País.

O Banco do Brasil está na mira. Isso nos faz acreditar que o episódio da fusão 
do BB com maior banco americano, o Bank of America possa ser uma possível 
prospecção do interesse dos bancos internacionais na aquisição do banco bra-
sileiro, ou um balão de ensaio para medir a reação da sociedade.

Ele esquece, porém, que o BB é o principal fi nanciador do crédito agrícola e 
do comércio exterior, das pequenas e médias empresas, regulador das taxas de 
juros, além de grande investidor institucional.

O Banco do Brasil é um banco lucrativo, que fortalece o estado brasileiro, 
importante para o povo e para as políticas públicas, é o banco mais antigo do País, 
com 210 anos. O BB é uma instituição do estado brasileiro, não de um governo. 
É inaceitável desfazer-se de um patrimônio brasileiro dessa importância para 
resolver problemas de momento.

É importante para o país, um banco que completou 210 anos, no dia 12 de ou-
tubro, que ele faça mais 210 anos e continue sendo essa instituição forte, pujante, 
não é só para os mais de 98 mil funcionários e mais de cinco mil agencias. Um 
banco lucrativo, que chegou a R$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre de 2018, um 
valor 25,6% maior se comparado ao terceiro trimestre de 2017, de R$ 2,7 bilhões.

.Os números do BB revelam sua importância, quando a carteira de crédito 
ampliada do banco permaneceu praticamente estável no trimestre, atingindo R$ 
686,3 bilhões, em setembro de 2018, uma elevação de 0,1% ante junho e 1,4% na 
comparação com setembro do ano passado. Segundo o balanço, a inadimplência 
do Banco do Brasil apresentou queda de 2,83% no terceiro trimestre do ano, 
fi cando abaixo da média do mercado de 3%.

Finalmente, com a privatização do Banco do Brasil para onde vai a CASSI e 
a PREVI?

Carlos Eduardo, presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará

BANCO
DO BRASIL 
NA MIRA!
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O Banco do Brasil, através da Diretoria 
de Pessoas (Dipes), está coagindo bancá-
rios de todo o país a aderirem à jornada de 
seis horas. O Sindicato apurou a existência 
de uma lista de funcionários que ingres-
saram com ação requerendo 7ª e 8ª horas 
que estão sendo “convidados” a aderir à 
jornada de 6 horas.

Com essa medida, o banco pretende 
evitar o aumento do passivo trabalhista 
devido a uma discussão judicial sobre ile-
galidade da jornada de trabalho individual. 
Essa tese não procede, pois entendemos 
que existe um pré-contrato que considera 
as 7ª e 8ª horas trabalhadas no momento 
que o bancário recebe a função comis-
sionada. Em face dessa situação, o banco 
tem “ofertado” vagas de seis horas para 
a mesma comissão, mas com redução 
salarial, ou para escriturário com desco-
missionamento.

Desde que o plano de funções foi implantado, em 2013, e inclusive durante as 
reestruturações, o banco respeitou a premissa de que a adesão da jornada fosse 
opção do funcionário, e jamais impôs qualquer pressão para mudança de tempo 
de trabalho. O Banco do Brasil abriu a possibilidade de adesão à jornada de seis 
horas e deu a opção de contestação jurídica por meio de CCV (Comissão de Con-
ciliação Voluntária). A CCV é um fórum extrajudicial facultativo, que possibilita ao 
funcionário tentar um acordo sobre a 7ª e a 8ª horas referentes aos cargos de 
assistente, analista e assessor, sem a necessidade de recorrer à Justiça.

No Ceará, a CCV estará vigente até o próximo dia 18 de janeiro de 2019. 
Durante o ano de 2017, foram realizadas 61 conciliações, resultando no valor 
conciliado de R$ 3.683.999,04. De janeiro a outubro de 2018 foram realizadas 
21 conciliações, chegando ao montante de R$ 694.522,26.

Mais informações pelo telefone: 85 3252 4266.

OPÇÃO PELA CONCILIAÇÃO

Os funcionários são orientados a busca-
rem assessoria jurídica, pois entende que 
essa medida é uma coação que gera dano 
moral, prejudicando inclusive a incor-
poração dessas horas extras aos salários 
vincendos. Essa medida é um exemplo de 

que o assédio moral é institucionalizado 
na empresa e tem origem no conselho 
diretor do BB. Os bancários que sofrerem 
qualquer pressão ou ameaça para mudar 
de jornada devem denunciar, essa é a 
orientação do Sindicato.

A Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP) da 
Câmara dos Deputados, aprovou dia 
7/11 o PDC 956, que pede a sustação 
da resolução CGPAR nº 23. As entidades 
representativas dos trabalhadores de 
diversas categorias compareceram ao 
plenário 12 para acompanhar a votação. 
A aprovação foi por unanimidade.

O presidente da Fenae, Jair Pedro 
Ferreira, avalia como muito positiva 
essa primeira vitória e lembrou que as 
entidades representativas de várias ca-
tegorias, entre elas, os empregados da 
Caixa, se uniram para defender o direito 
à assistência à saúde. “O governo quer 
acabar com os programas de saúde dos 
trabalhadores das estatais, mas não 
vai conseguir. Hoje, os parlamentares 
da CTASP mostram que compreendem 
nossos argumentos e a legitimidade de 
nosso direito”, diz o presidente da Fenae.

Depois da CTASP, o projeto, de au-
toria da deputada Erika Kokay (PT-DF), 

TRABALHADORES CONQUISTAM PRIMEIRA VITÓRIA CONTRA CGPAR 
NO CONGRESSO NACIONAL

segue para nova votação na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), e 
em seguida para o Plenário da Câmara dos 
Deputados. Após a aprovação na Câmara, 
o PDC será submetido ao Senado Federal. 
Em caso de nova aprovação, o projeto 
suspenderá os efeitos da resolução que 
tenta acabar com os programas de saúde 
dos trabalhadores.

O relator do projeto, deputado Ronal-
do Nogueira (PTB-RS), leu o seu parecer 
favorável à aprovação do projeto e afi rmou 
que “a CGPAR extrapola seu poder regula-

mentar”. Ao fi nal da votação Erika Kokay 
agradeceu ao relator, que também é 
presidente da Comissão, e declarou: “Os 
planos de autogestão são instrumentos 
fundamentais para a saúde no país, fer-
ramentas de controle epidemiológico, e 
deveriam ter condições diferenciadas 
porque não visam ao lucro”.

 A diretora de Saúde e Previdência 
da Fenae, Fabiana Matheus, ressalta 
que o ataque feito às autogestões 
produziu um importante movimento de 
resistência e união entre categorias 
como bancários, carteiros, eletricitá-
rios, petroleiros e muitos outros, e que 
esse efeito será a base da defesa de 
direitos. “Somos mais de três milhões 
de usuários das autogestões e conti-
nuaremos unidos por essa assistência 
à saúde, que é um direito conquistado 
por nós e que também contribui po-
sitivamente para o sistema de saúde 
brasileiro como um todo”, afi rma a 
diretora da Fenae.
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BOMBA! FIM DO MINISTÉR
INSTABILIDADE PAR

O fi m do Ministério do Tra-
balho ou anexação a algum 
outro, foi confi rmado pelo 

presidente eleito Jair Bolsonaro, 
no último dia 7/11, mas sem dar 
detalhes. A notícia caiu como uma 
bomba entre especialistas em direito 
trabalhista e relações de trabalho. A 
maioria acredita que, além de uma 
perda enorme para a democracia, 
isso impactará diretamente a vida 
dos trabalhadores e criará insegu-
rança jurídica.

O emprego e as condições de 
trabalho são o alvo do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), 
que durante 88 anos (criado em 
26/11/1930, por Getúlio Vargas) foi 
balizador das relações entre patrões 
e empregados, garantindo estabili-
dade nessas relações, com atuação 
da organização sindical.

O mais afetado será realmente 
o trabalhador que não terá mais 
garantido o cumprimento da legisla-
ção. Quem fará a fi scalização? Como 
seriam geridos os recursos da ordem 
de R$ 1 trilhão do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador) e do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço)?

O Tribuna Bancária ouviu o eco-
nomista do Dieese/Ceará, Reginaldo 
Aguiar, que ressalta como fi caria a 
fi scalização dos direitos e a proteção 
dos empregos da classe trabalhado-
ra. Já o advogado Hélio Leitão lembra 
que essa onda de retirada de direitos 
prenuncia tempos muito, muito 
sombrios. Para o presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), 
o bancário Vagner Freitas, a medida 
signifi ca acabar com os direitos que 
eram intermediados pela pasta.

FUNÇÕES DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO

Além de fi scalizar, a pasta também 
coordena as políticas de geração de 
emprego e renda, viabiliza o acesso 

a serviços e benefícios (como o 
registro profi ssional, o seguro-
desemprego, abono salarial e a 

emissão de carteira de trabalho), 
media a relação entre empregadores 

nacionais e trabalhadores 
estrangeiros, preside o conselho do 
FGTS e gere o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), com recursos da 

ordem de R$ 1 trilhão.

VEJA O QU
Reginald

economista do D
“O Ministério do Trabalho não

mente um órgão, ele trata de quest
complexas da sociedade, principa
mundo do trabalho. O MTE é um
de políticas e de ações integrada
não pode tratar de formas separa
questão muito grave é que esses 
gãos, que ninguém sabe quais são, d
do do interesse desses outros m
pode vir a ser confl itante com as
trata. Se você coloca, por exemp
o Ministério da Indústria e Comér
lativas ao trabalho precário, a pro
abafadas. Por outro lado, as recla
são enviadas ao Ministério do T
de carteira de trabalho, tudo é fe
vai fazer isso? O Ministério tem q
quase R$ 1 trilhão, que é o FAT. E
vai ser o uso que esse recurso vai
atribuição da Receita Federal? E
fi scalização do FGTS e, efetivame
O mesmo se aplica à Previdênci
previdenciárias. Com relação à fi s
do trabalho que certamente será
com o descumprimento de conve
pessoas que estejam trabalhando 
degradante. Há também a questã
combate à informalidade, o ince
tem conhecimento e interesse p
principais prejuízos a curto praz
atuação dos sindicatos, tanto co
mesmo do registro de convençõe
é que durante as negociações c
capacidade de mediação para evi
vai entender que isso é importan
confl itos da relação capital x trab
um prejuízo muito grande para a



   Tribuna
Bancária Edição 1548  |  12 a 17 de novembro de 2018

5

RIO DO TRABALHADO CRIA 
RA O TRABALHADOR

QUE PENSAM ALGUNS ESPECIALISTAS SOBRE O FIM DO MTE
aldo Aguiar 
o Dieese/CE
não é simples-
uestões muito 
cipalmente do 
um conjunto 

adas que você 
aradas. Outra 
ses outros ór-
ão, dependen-
s ministérios, 

m as relações que o Ministério do Trabalho 
mplo, o Ministério do Trabalho junto com 
mércio, certamente, aquelas limitações re-

a problemas com jornada, vão acabar sendo 
eclamações dos trabalhadores geralmente 
o Trabalho. Política de emprego, emissão 
é feito pelo MTE. Se ele não existir, quem 
m quase 90 anos e administra um fundo de 

AT. Esse recurso vai para qual órgão e qual 
vai ter? Quanto ao FGTS. Isso fi caria como 

l? Ela não tem know-how de como fazer a 
mente, fazer essa arrecadação. O MTE tem. 
ncia Social, com relação às contribuições 

à fi scalização, temos a questão da segurança 
será prejudicada. Há ainda a preocupação 
nvenções e acordos coletivos e de resgatar 

ndo em regime de escravidão ou em situação 
estão das políticas públicas de emprego: o 
ncentivo à economia solidária, qual órgão 
se para exercer essa função? Esses são os 
razo. E por fi m, a medida prejudica ainda a 
com relação às contribuições, quanto até 

ções e acordos coletivos. A grande questão 
es coletivas, você precisa de pessoas com 

evitar confl itos maiores. Qual outro órgão 
rtante, que vai dar a devida relevância aos 
trabalho. Se essas ações desaparecem serão 
ra a sociedade”.

Hélio Leitão, ex-presidente da OAB/CE 
e candidato ao Conselho Federal na próxima 

eleição, pela Chapa 20
 “A proposta de acabar com o MTE já é uma sinalização 

inequívoca do descompromisso desse governo eleito com 
a classe trabalhadora. Não há surpresa nisso. O candidato 
eleito representa uma força política e econômica. Isso é 
trágico. Há muito de simbólico nisso, pois o MTE nasce como 
legado do trabalhismo brasileiro e o governo eleito quer  
sepultar de vez esse legado. Isso prenuncia tempos muito, 
muito sombrios. Esses tempos sombrios podem atingir a 
Justiça do Trabalho, vez que vivemos uma onda de sacrifícios dos direitos dos trabalhadores,  
atentando-se agora contra o MTE, a Justiça do Trabalho o último bastião de defesa dos direitos 
da classe trabalhadora, corre risco iminente. Impõe-se uma articulação politica, uma grande 
unidade nacional, para que não percamos esses avanços.

Vagner Freitas – presidente da CUT Nacional
O fi m do Ministério do Trabalho signifi ca que o governo 

Bolsonaro vai retirar todos os direitos que sobraram e não 
foram retirados pelo Temer. Isso mostra que ele também não 
tem o mínimo respeito com o trabalhador, nem pelo trabalho. 
Isso signifi ca, que nesse governo novo, não teremos onde 
discutir a valorização do salário mínimo, nem a manutenção 
da aposentadoria, o fundo de garantia, as férias. Signifi ca que 
ele vai fazer o que prometeu: acabar com a carteira assinada e 
com todos os seus direitos. Nós não vamos permitir isso! Trabalhadores e trabalhadoras, vocês 
não estão sozinhos! Nós estamos aqui para lhe defender. Se unifi que junto com seu sindica-
to, venha para a luta para defender os seus direitos. O que está em risco é o que sobrou dos 
direitos dos trabalhadores depois que o Temer fez a reforma trabalhista. Isso é muito grave. 
Bolsonaro é um presidente que não tem respeito pelo mundo do trabalho, pelo seu trabalho, 
por você que é trabalhador e quando ele fecha o Ministério do Trabalho ele mostra isso. Por 
que ele não mexe com os ministérios relativos aos empresários? É um desrespeito, inclusive, 
àqueles trabalhadores que votaram nele e recebem esse tipo de pagamento: acabar com o Mi-
nistério e com as ações de fi scalização dos direitos que o Ministério faz. Mas nós vamos fazer 
o enfrentamento. Só a luta pode garantir os nossos direitos. E só a luta pode garantir que nós 
tenhamos novas conquistas. Contem com a CUT. Contem com os Sindicatos e vamos pra luta!



Edição 1548  |  12 a 17 de novembro de 2018

ITAÚ: COE APRESENTA PROPOSTA 
DE RENOVAÇÃO DO PCR

6    Tribuna
Bancária

A Comissão de Organização dos Empre-
gados (COE) do Itaú apresentou ao banco 
na quinta-feira (8/11) uma proposta de 
renovação do Programa Complementar 
de Resultados (PCR), específi co do banco.

A proposta é que o banco distribua 
2% de seu lucro líquido aos funcionários 
referente ao PCR, com vigência de dois 
anos (2019/2020). O montante é distri-
buído linearmente entre os funcionários 
do banco. O último valor recebido foi de 
R$ 2.662,66 por funcionário.

A proposta prevê também o reajuste do 
valor a ser pago pelo programa. Os repre-
sentantes dos trabalhadores querem que 
seja feita a correção pela infl ação medida 
pelo INPC/IBGE mais uma porcentagem da 
rentabilidade do banco no ano. O assunto 
volta a ser debatido na próxima reunião 
de negociações entre a COE e o banco, no 
dia 29/11, às 10h, na sede da Contraf-CUT, 
em São Paulo.

PAUTA DE NEGOCIAÇÕES – No último 

“A proposta da COE Itaú de estabelecer a 
porcentagem de 2% do lucro líquido do banco 

justifi ca-se porque, ano a ano, o banco tem 
rentabilidade e lucro crescente. Essa é uma forma de 
valorizar o esforço dos funcionários, que contribuem 

para os bons resultados do banco”
Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e 
representante da Fetrafi /NE na COE Itaú

Encontro Nacional dos Bancários do Itaú, 
ocorrido nos dias 7 e 8/6, fi cou defi nido 
que a COE deveria pautar com a direção do 
banco a renovação do PCR. Além do PCR, 
os trabalhadores também entregaram ao 
banco uma proposta de discussão da remu-
neração total dos empregados, incluindo 
salários, vales alimentação e refeição, PLR 
e todos os programas próprios do banco. 
Isso trará para a mesa de negociações a 
criação de um Plano de Cargos e Salários 
(PCS) para todos os empregados do banco.

Outros pontos que devem fazer par-
te das discussões em futuras reuniões 
entre o banco e seus funcionários são o 
Score de Qualidade de Vendas (SQV) e 
a cláusula 65 da Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria, que trata sobre 
o adiantamento emergencial de salários 
nos períodos especiais de afastamento 
por doença. Estes dois pontos de pauta 
também foram definidos durante o úl-
timo Encontro Nacional dos Bancários 
do Itaú.

Apesar do altíssimo lucro (em nove 
meses chegou a R$ 8,993 bilhões), o 
Santander economiza na festa de fi m de 
ano e deixa de fora das comemorações 
milhares de trabalhadores responsáveis 
pelo expressivo resultado. Em comuni-
cado enviado aos funcionários, o pre-
sidente do banco, Sérgio Rial, diz que 
“nossa festa de fi m de ano será no dia 
1º de dezembro, com a participação de 
até 5.000 funcionários” e que adotará 
a meritocracia como forma de seleção 
dos convidados.

“Temos a certeza de que nossos 
resultados são a soma do que cada 
um de nós faz, os mais de 47.000, e é 
importante que os 5.000 representem 
toda a Família Santander. Como aqui 
o resultado fala mais alto, dividimos a 
participação das VPs analisando BAI 
dos negócios, ROAE (Retorno Sobre 

EXCLUSÃO: SANTANDER ESCOLHE FUNCIONÁRIOS 
PARA FESTA DE FINAL DO ANO POR MERITOCRACIA

Capital) e ponderamos pelo número de 
funcionários”, diz o comunicado de Rial.

E continua: “a partir deste núme-
ro, cada VP (vice-presidência) fará a 
distribuição dentro de cada área, mas 
com uma premissa comum, da qual não 
queremos abrir mão: Meritocracia”. 
Prossegue, ao fi m do texto: “como em 
muitos casos pode ser algo numérico/
subjetivo nas outras áreas, considerem 
fazer a escolha de forma democrática, 
envolvendo as equipes na escolha dos 
que mais fi zeram a diferença”.

É inadmissível privilegiar apenas uma 
minoria de funcionários na hora de dividir 
o bolo. Essa lógica exclui uma maioria e 
ilude uma minoria através de um discurso 
raso de meritocracia, enquanto todos os 
funcionários do Santander contribuíram 
para o resultado. Excluir 90%, a grande 
maioria, da comemoração é injusto.

“A meritocracia 
é uma ilusão, 

pois os 10% que 
hoje participam 

da festa 
amanhã podem 
ser os futuros 
demitidos. O 

banco concede 
vantagens a 

uns e promove cortes usando como 
regra  a justifi cativa dos altos 

salários”
Ailson Duarte, diretor do 

Sindicato e funcionário do 
Santander
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A Caixa Econômica Federal enviou um comunicado 
a todas as suas unidades informando que “em cumpri-
mento ao estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho 
2018/2020, informamos a revogação da CI DEPES/
SURBE 001/17 #10”, que estabelecia o reajuste dos 
percentuais da mensalidade do Saúde Caixa.

Essa é mais uma conquista da Campanha Nacional 
dos Bancários deste ano. A defesa da manutenção 
da fórmula de custeio do Saúde Caixa foi uma das 
prioridades tiradas no 34º Conecef. Lembrando que a 
CI revogada tratava do aumento unilateral do Saúde 
Caixa sem qualquer negociação com os trabalhadores 
e que até então não tinha sido aplicado graças a uma 
liminar conquistada pela Contraf-CUT e pela Federação 
Nacional das Associações de Pessoal da Caixa (Fenae).

A revogação ocorreu em decorrência do Acordo 
Coletivo dos Trabalhadores (ACT) 2018/2020 entre 
os empregados e Caixa, que prevê a manutenção dos 
percentuais, dos valores e da fórmula de custeio do 
Saúde Caixa, que prevê a responsabilidade de 100% 
dos custos administrativos e 70% dos custos assis-
tenciais para a Caixa. Os empregados arcam com 30% 
dos custos administrativos do plano.

DEFESA DA CAIXA – Conclamamos também os 
empregados e toda a sociedade a se juntar à Campa-
nha #NãoTemSentido, que mostra à sociedade que não 
tem sentido privatizar a Caixa e acabar com programas 
sociais como o Minha Casa, Minha Vida. Ao contrário 
do que tentam fazer a sociedade acreditar, a Caixa não 
está quebrada. É um banco que dá lucro crescente 
ano após ano. Mas, mais importante ainda do que o 
lucro, a Caixa é um banco essencial para a continuida-
de de diversas políticas sociais que benefi ciam toda a 
população brasileira. Sem a Caixa, muitos bairros nas 
periferias das grandes cidades e municípios afastados 
fi cariam sem atendimento bancário. Isso prejudica não 
apenas a população, mas a economia destas localidades.

“Essa foi uma batalha vencida. 
Não restam dúvidas de que 
os ataques ao Saúde Caixa 
continuarão. Cada um dos 

usuários precisa estar atento e 
continuar defendendo nosso plano 

de saúde, assim como a própria 
Caixa Econômica Federal”

Marcos Saraiva, diretor do 
Sindicato dos Bancários do 

Ceará e da Fenae

Nos dias 8 e 9/11, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará e o seu Departa-
mento Jurídico recuperaram mais de 
R$ 2 milhões 958 mil para pagamento 
dos acordos de ações judiciais benefi -
ciando bancários do Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal, através 
de conciliações realizadas no Núcleo 
de Conciliação do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região. Foram 
homologados 133 acordos do BB e 
quatro processos da Caixa.

No caso do BB, trata-se da ação 
de anuênio ajuizada pelo Sindicato, 
que benefi cia no total a 1.680 fun-
cionários do banco. A ação pede o 
restabelecimento do pagamento 
do anuênio (retirado em 1998) e o 
pagamento das repercussões das 
diferenças do benefício sobre outras 
verbas. Quanto às ações da Caixa, são 
benefi ciários quatro empregados; 

BB E CAIXA:
CONCILIAÇÕES JUDICIAIS 

TRABALHISTAS HOMOLOGAM 
ACORDOS PARA 137 

BANCÁRIOS

três que postulam restabelecimen-
to do auxílio alimentação e um de 
quebra de caixa.

“A homologação dos acordos do 
anuênio do BB e dos processos da 

Caixa põe fi m a mais uma batalha 
do Sindicato por efetivação de 

direitos dos colegas bancários. Mas, 
a nossa luta continua”

José Eduardo Marinho, diretor do 
Sindicato dos Bancários do Ceará 

e funcionário do BB



Medo do Desemprego
Um em cada três brasileiros tem medo 
de perder o emprego. É o que revelam 

dados do Indicador de Confi ança do Con-
sumidor, divulgados dia 6/11 pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo SPC Brasil. Segundo o 
levantamento, 29% dos trabalhadores 
têm receio alto ou médio de perder o 

emprego. A pesquisa ainda revelou que 
45% dos entrevistados têm alguém 

desempregado em casa. Em 17% desses 
casos, são duas pessoas sem emprego 

na mesma residência.
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Desmatamento da Amazônia
O relatório “Planeta Vivo”, do Fundo 

Mundial para a Natureza mostrou que a 
Amazônia foi reduzida em 20% nos últi-
mos 50 anos devido ao desmatamento. 
Segundo o Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia para Mudanças Climáticas, 
a porcentagem de desmatamento entre 
20% e 25% representa que o dano à fl o-
resta se torna irreversível. Se o desma-
tamento ultrapassar o valor crítico, há 
riscos de um processo de “savanização” 
do bioma, com perda de biodiversidade e 
emissão intensa de gás carbônico para 
a atmosfera. O índice de desmatamento 
pode aumentar nos próximos anos, devi-
do às políticas já anunciadas pelo presi-

dente eleito Jair Bolsonaro.

Bancos lucram alto com tarifas
Os lucros dos três maiores bancos 

privados do país (Bradesco, Itaú e San-
tander) somaram R$ 44 bilhões nos nove 
primeiros meses de 2018, crescimento 

médio de 10,1% em doze meses. Os 
bancos seguem ganhando com a presta-
ção de serviços e a cobrança de tarifas 
e, até setembro de 2018, já arrecada-
ram um total de R$ 59,5 bilhões nesse 

item. Essa receita secundária cobre com 
folga as despesas de pessoal dessas 

instituições, incluindo-se, ainda, a PLR.

• • •

• • •

ELEIÇÕES 2018: SINDICATO 
APOIA CHAPA 20 DE ERINALDO 

DANTAS À OAB-CE
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Estiveram reunidos com a diretoria 
do Sindicato dos Bancários do Ceará e ad-
vogados da entidade, membros da Chapa 
20 “Somos Todos OAB - experiência para 
inovar”, que concorre à eleição da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Regional Ceará, 
datada para o próximo dia 28 deste mês, 
das 8h às 16h, no Centro de Eventos do 
Ceará. A chapa 20 é encabeçada por Erinal-
do Dantas que recebe apoio do Sindicato.

Concorrem ao pleito da OAB-Ceará 
cinco chapas e a que for eleita estará à 
frente da entidade por três anos, até 2021.

O advogado Erinaldo Dantas galgou e 
conquistou espaços em seguidas gestões 
da Ordem dos Advogados cearense, como 
conselheiro, como presidente de comis-
são, como tesoureiro e como presidente 
da CAACE. Seu projeto, conforme propõe, 
é fazer uma gestão plural, diversifi cada e 
voltada para os interesses da classe.

Erinaldo Dantas traça como propostas 
oferecer mais serviços e reduzir anuidade; 
defi nir o piso salarial da advocacia; defesa 
efetiva das prerrogativas; a descentraliza-
ção do TED e do Centro de Apoio e Defesa 
do Advogado e da Advocacia; a OAB vol-
tar a ser grande protagonista. Diz ainda 
que é hora de reunir forças em defesa da 
advocacia.

Como vice-presidente da Chapa 20 é 
indicada a advogada e professora Ana Vlá-
dia Feitosa. Para secretário-geral a chapa 
indica Pedro Bruno Amorim; e entre os 
conselheiros estaduais, está a advogada 
Ana Virginia Porto de Freitas.

No conselho federal, estão: Hélio Lei-
tão, André Costa, André Parente, Alcimor 
Rocha e Leonardo Vasconcelos. Para a 
Caixa de Assistência dos Advogados do 
Ceará, a Chapa 20 apresenta Sávio Aguiar 
como presidente.


