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COM UNIDADE, BANCÁRIOS GARANTEM 
DIREITOS POR DOIS ANOS

ARTIGO

Mesmo em uma conjuntura extremamente desfavorável para 
os trabalhadores, com a vigência da nefasta reforma traba-
lhista, a categoria bancária foi exemplo de luta no ano de 

2018. Na Campanha Nacional Unifi cada, os bancários arrancaram do 
setor fi nanceiro um aumento real acima da média dos conquistados 
por outras categorias no mesmo período, a manutenção de todos os 
direitos previstos em sua Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e 
ainda avançaram em algumas conquistas.

Foram diversas rodadas de negociação, algumas delas se esten-
deram até a madrugada, nas quais o sindicato patronal, a Fenaban 
(federação dos bancos), chegou a propor retirada de direitos funda-
mentais, como a PLR integral para bancárias em licença-maternidade 
ou para trabalhadores afastados por doença. Durante o processo de 
negociação, o setor mais lucrativo do país apresentou também pro-
postas insufi cientes de reajuste salarial: a primeira cobria apenas a 
infl ação do período. 

Mas o Comando Nacional dos Bancários, contando com a mobi-
lização dos trabalhadores em todo o país, conseguiu reverter os re-
trocessos propostos pelos bancos, arrancar valorização nos salários e demais verbas e, num momento 
de incertezas políticas e econômicas, garantir um acordo com validade até 31 de agosto de 2020. Além 
disso, fi cou garantida a proibição da divulgação de ranking individual, a gratifi cação de função, o salário 
do substituto e os adicionais de insalubridade e periculosidade. As negociações específi cas do Banco do 
Brasil, BNB e Caixa também foram pelo mesmo caminho e os trabalhadores dos bancos públicos também 
garantiram seus respectivos acordos, com direitos específi cos, por dois anos.

Um levantamento feito pelo Dieese, que levou em consideração 4.659 acordos fechados entre janeiro 
e julho, mostrou que 78% deles tiveram aumento real, e a média foi de 0,97%. Enquanto que o reajuste 
conquistado pelos bancários, de 5%, representou um aumento real de 1,31%.

Com isso, a categoria bancária se mostra como exemplo que fortalece toda a classe trabalhadora. 
Conseguimos manter nossa mesa única de negociação, que reúne bancos privados e públicos, e con-
seguimos manter uma CCT válida em todo o território nacional, para todos os bancários (inclusive os 
considerados hipersufi cientes), com diversas cláusulas fundamentais, algumas delas com direitos que 
vão além dos estabelecidos pela lei. Isso mostra a nossa força e a importância da nossa mobilização e 
unidade, que continuarão sendo imprescindíveis para a manutenção de nossas conquistas! Essa luta é 
nossa. Seguiremos juntos!
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ESQUARTEJAR A CAIXA ECONÔMICA 
VAI LEVAR BRASIL AO CAOS SOCIAL
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A Caixa Econômica Federal 
anuncia mais demissões, em 
novo programa de desliga-

mento de empregados (PDE) com o 
objetivo de cortar 1.626 postos de 
trabalho. Já foram cinco programas 
de demissão ou de aposentadoria 
desde 2014. De lá para cá, a Caixa 
não contratou, sem falar dos que se 
aposentaram. São 16 mil vagas de 
trabalho nos últimos três anos. Isso 
automaticamente afeta as condições 
de trabalho de quem fi ca, porque 
não diminuem as demandas nas 
unidades.

Em dezembro de 2014, a Caixa 
Econômica Federal tinha 101.484 
empregados para atender 78 milhões de 
clientes. Hoje são 86.427 e esse número 
deve cair para menos de 85 mil bancários 
para cuidar de 102,6 milhões de contas.

Segundo pesquisa Saúde do Trabalha-
dor da Caixa, realizada em maio de 2018, a 
pedido da Fenae, comprovou que a redução 
de pessoal afeta as condições de trabalho, 
numa triste realidade: um em cada três 
empregados da instituição teve algum pro-
blema de saúde relacionado ao trabalho nos 
últimos 12 meses. As doenças psicológicas 
e causadas por estresse representam 60,5% 
dos casos. 

EQUILIBRAR DESIGUALDADES – Nos 
últimos anos, os trabalhadores de um 
modo geral vêm sofrendo muitos ataques. 
E a visão de futuro é de preocupação. Os 
bancos públicos têm papel importante na 
sociedade. Quando se fala em vender esses 
bancos ou tirar seu papel, não é só a questão 
corporativa que preocupa. Quem é que vai 
executar os programas sociais no país?

A confi rmação pelo governo Jair Bolso-
naro de que Pedro Guimarães, um especia-
lista em privatizações, presidirá a Caixa a 
partir de 2019 também preocupa. Indicado 

por Paulo Guedes, futuro ministro da Eco-
nomia, Pedro Guimarães é sócio do banco 
de investimento Brasil Plural e atua há 
mais de 20 anos no mercado fi nanceiro 
na gestão de ativos e reestruturação de 

“Convocamos empregados, entidades, todas as pessoas 
que sabem da importância da Caixa a se juntar e fazer o 
enfrentamento, porque ao que tudo indica vamos ter um 

esfacelamento do nosso banco. Até aqui, fazemos um prognóstico 
muito ruim do novo governo. Vamos precisar de muita união, 

muita resistência, porque o cenário que se avizinha não é nada 
bom para o trabalhador nem para a sociedade em geral”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato e da Fenae

empresas. Na Caixa, especula-se que de-
verá iniciar sua gestão pela venda da área 
de cartões de crédito e de seguros.

DEFESA DA CAIXA – Em 2019, o Minha 
Casa Minha Vida para famílias com renda 
de até R$ 1.800,00 terá recursos muito 
baixos, com encolhimento de carteira 
para a população que mais precisa. Tam-
bém haverá corte de verba para o FIES 
(fi nanciamento estudantil) e está previsto 
o leilão da Lotex, que repassa 35% a 40% 
dos recursos para a Previdência Social, 
esporte e cultura. A privatização quer 
aumentar a premiação para quem ganha, 
mas reduzir os repasses sociais. Será um 
caos social se essas políticas todas forem 
implementadas como estão anunciadas.

Uma das iniciativas 
em defesa do banco 
e dos bancários foi 

lançada pela Fenae é 
a campanha “Não Tem 

Sentido enfraquecer, 
fatiar, reduzir, 

privatizar a Caixa”
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APOSENTADORIA INSS

EM JANEIRO MUDA REGRA DA 
APOSENTADORIA E FICA MAIS DIFÍCIL ACESSO

O trabalhador que pretende se aposentar por tempo de con-
tribuição tem até o fi nal de dezembro para aproveitar as 
vantagens da fórmula 85/95, para se aposentar sem o des-

conto do fator previdenciário. A partir de 31 de dezembro, passará 
a vigorará regra 86/96, conforme previsto por lei sancionada em 
2015, o que tornará mais difícil o acesso ao benefício.

Pela regra atual, da fórmula 85/95, a soma entre a idade e o 
tempo de contribuição no caso das mulheres deve ser de pelo menos 
85 anos e no caso dos homens, de 95 anos, para que o trabalhador 
ou trabalhadora tenha direito a aposentadoria com o benefício 
integral. A partir de 2019, essa soma exigida sobe um ponto para 
ambos, passando a ser de 86, para mulheres, e 96, para homens. 

APOSENTADORIA ANTES DO TEMPO – Homens e mulheres 
que tenham atingido o tempo mínimo de contribuição (35 anos 
para eles, 30 para elas) também podem se aposentar sem atingir 
essa pontuação 85/95. Mas, nesse caso, o valor da aposentadoria é 
reduzido pelo fator previdenciário. Esse mecanismo reduz o valor 
do benefício de quem se aposenta por tempo de contribuição. A 
fórmula, criada em 1999, se baseia na idade do trabalhador, tempo 
de contribuição ao INSS e expectativa de sobrevida do segurado. 
Quanto menor a idade no momento da aposentadoria, maior é o 
redutor do benefício.

“A partir de 31 de dezembro só poderão optar pela não incidência 
do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando 
o total resultante da soma da idade e do tempo de contribuição 
incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for 
igual ou superior a 86 pontos, se mulher; ou 96 pontos, se homem”, 
explica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Portanto, 
os segurados devem fi car atentos e conferir se já completaram a 
pontuação exigida para conseguir o benefício pelo cálculo mais 
vantajoso. 

A REGRA E VALOR DO BENEFÍCIO – Se o trabalhador não 
atingir a pontuação 85/95 até dezembro, ainda assim poderá re-
querer a aposentadoria por tempo de contribuição, mas o cálculo 
do benefício levará em conta o desconto do fator previdenciário. 
Simulações feitas pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário 
(IBDP) mostram que o desconto do fator previdenciário chega a 
reduzir o valor da aposentadoria em mais de 30%. A lei que criou 
a fórmula 85/95 estabelece uma progressão para esse cálculo, em 
razão do aumento da expectativa de vida. A soma avança um ponto 
a cada dois anos. Em 31 de dezembro a regra passa a ser 86/96. Em 
dezembro de 2026, serão 5 pontos a mais – com as mulheres preci-
sando de 90 pontos para se aposentar e os homens de 100 pontos. 
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BRADESCO

FUNCIONÁRIOS SE REÚNEM COM BANCO 
PARA DISCUTIR GARANTIA DE EMPREGOS
As pautas da reunião entre a COE Bra-

desco e a direção do banco, marcada para o 
dia 11/12, irão tratar dos empregos, após o 
anúncio de fechamento de agências e postos 
de atendimento, bem como a realocação e 
requalifi cação profi ssional. O presidente-exe-
cutivo do Bradesco, Octavio de Lazari, afi rmou 
que pretende encerrar 2018 com mais 150 
agências fechadas e outras 150 em 2019. 

A declaração aconteceu poucos dias 
depois do banco ter anunciado um lucro de 
R$ 15,7 bilhões nos noves primeiros meses 
de 2018, um crescimento de 11,1%, em 
relação ao mesmo período de 2017 e de 
6,0% na comparação ao trimestre anterior. 

COMPROVAÇÃO DA SOBRECARGA – 

Em 12 meses encerrados em setembro de 
2018 já são 2.529 empregos a menos, se-
gundo o balanço do banco. No mesmo período 
já foram fechadas 193 agências – sendo 48 
apenas no último trimestre – e 35 postos de 
atendimento (PA). Em setembro de 2016, o 
Bradesco tinha 109,9 mil bancários e 93,3 
milhões de clientes, o que equivale a 848,8 
clientes para cada trabalhador. 

Está pautada para a próxima reunião 
com o Bradesco, a cláusula 54 da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), de realocação e 
requalifi cação profi ssional, com o objetivo de 
exigir do banco o cumprimento da Convenção 
assinada. Essa cláusula trata de situações 
específi cas decorrentes de reestruturações 
organizacionais.

Ao contrário do ano passado, 
quando tanto bancários quanto 
clientes eram contemplados na 
semana da Black Friday, este ano 
quem mais contribuiu para o lucro 
do Santander não pode usufruir 
de suas promoções especiais. A 
última perversidade é a exclusão 
dos principais responsáveis pelo 
lucro cada vez maior do banco 
espanhol da chamada “Black Week 
Santander”, semana com uma 
série de promoções na esteira 
da “Black Friday”, este ano 
destinada somente aos clientes.

Propagandeadas pelo 
apresentador Faustão, as 
ofertas para os correntistas 
incluem pulseira que funciona 
como cartão de crédito pela 
metade do preço, cartões com 
seis meses sem cobrança de 
anuidade e taxas atrativas para 
empréstimos e crédito imobiliário, 
entre outras benesses. Enquanto 
isso, trabalhadores do banco 
têm cobradas anuidades em suas 
faturas de cartão de crédito 
do Santander e tarifas nas 
respectivas contas correntes nos 
segmentos Van Gogh e Select.

Os funcionários até o 
ano passado também eram 
contemplados nos pacotes da 
semana da Black Friday. Este 
ano estão excluídos, assim como 
a maioria dos funcionários foi 
deixada de lado na festa de fi m 
de ano do Santander. Os que 
entraram este ano são ainda mais 
afetados, pois não têm os mesmo 
direitos que os antigos em 
relação ao plano de previdência 
privada e ao plano de saúde.

SANTANDER 

FUNCIONÁRIOS 
SÃO EXCLUÍDOS DA 

BLACK WEEK

BANCÁRIOS DOENTES DEMITIDOS SÃO
REINTEGRADOS GRAÇAS À ATUAÇÃO SINDICAL

A nova lei trabalhista (13.467/2017), que en-
trou em vigor há um ano, eliminou a participação 
dos sindicatos nos processos de homologação 
das demissões. Com isso, as entidades que têm 
o dever de defender os trabalhadores não podem 
mais fi scalizar se as demissões desrespeitaram 
seus direitos e as leis.

DEMISSÃO REVERTIDA – A parceria entre 
Sindicato e bancários é fundamental para garantir 
os direitos da categoria, como ocorreu recente-
mente em São Paulo, quando foram revertidas 
as demissões de um bancário doente do Itaú e 
outra bancária do Bradesco graças à atuação 
do Sindicato paulista. As demissões ocorreram 
enquanto ambos passavam por tratamento mé-
dico por causa de doenças graves. No caso do 
bancário do Itaú, posteriormente foi reconhecida 
como acidente de trabalho por meio de perícia do 
INSS – o que tornaria a dispensa ilegal, conforme 
a Lei 8.213/1991.

Mas as reintegrações só ocorreram porque, 
mesmo diante da nova lei trabalhista, os bancários 
procuraram o Sindicato.  Como as homologações 
não são mais feitas no Sindicato, o trabalhador 
fi ca desamparado na hora da demissão. 

Na conferencia das contas durante as homolo-
gações, a entidade pode comprovar que as dispen-
sas foram ilegais e conseguiu-se as reintegrações.

“Mesmo diante na nova lei 
trabalhista, os bancários devem 

continuar procurando o Sindicato, 
inclusive na homologação. 

Os trabalhadores que estão em 
tratamento médico devem fazer 

constar essa informação nos 
Atestados de Saúde Ocupacional dos 

exames periódicos”
Jannayna Lima, diretora de 

Saúde do SEEB/CE

HOMOLOGAÇÃO É NO SINDICATO!
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A Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Itaú se reuniu com o 
banco, na quinta-feira (29/11), na sede 
da Contraf-CUT, em São Paulo, para dar 
prosseguimento à negociação sobre o 
Programa Completar de Resultados (PCR). 
Em reunião realizada no dia 8/11, os tra-
balhadores entregaram uma proposta 
para que a PCR passe a distribuir 2% do 
lucro líquido do banco aos funcionários. 
O último valor pago pelo banco a título 
de PCR, no dia 20/9, foi de R$ 2.662,66 por 
funcionário.

A proposta está nas mãos da diretoria 
do banco, que dará a resposta na reunião 
agendada para o dia 6 de dezembro, no 
Centro Empresarial Itaú Conceição (CEIC), 
em São Paulo.

BOLSAS DE ESTUDO – Durante a reu-
nião, a COE também reivindicou o reajuste 
do valor da bolsa de estudo dada pelo ban-

ITAÚ: BANCÁRIOS 
COBRAM RESPOSTA 

SOBRE PCR

co. Hoje o Itaú concede bolsa de R$ 390,00 
para 5.500 funcionários. O banco também 
analisará a proposta e dará a resposta na 
reunião do dia 6/12. Neste mesmo dia o ban-
co vai apresentar à COE um mapeamento 
da utilização das bolsas no país.

O banco também vai apresentar no 
dia 6 as informações sobre o turnover de 
funcionários.

AGIR – Após a reunião com o banco a 
COE permaneceu reunida para tratar da 
pesquisa sobre o Agir, programa específi co 
do Itaú utilizado para defi nir a remune-
ração variável de seus funcionários. A 
Contraf-CUT e a COE prepararam uma 
pesquisa para que os funcionários avaliem 
o programa e ela possa negociar alterações 
que forem necessárias. O levantamento 
também buscará informações sobre outro 
programa do banco, o “Score de Qualidade 
de Vendas” (SQV).

“Mais do que valorizar a PCR, a nossa proposta busca 
a valorização dos esforços dos funcionários. Nada mais 

justo do que atrelar o programa ao lucro líquido do 
banco, que é obtido a partir do trabalho dos bancários”

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

Breves

Adiado o leilão da Lotex 
para 2019

O leilão das Loterias 
Instantâneas Exclusivas (Lotex), 
a “raspadinha”, foi mais uma 
vez adiado. A nova data é 5 de 
fevereiro de 2019. É a terceira 
vez que o governo tenta vender a 
Lotex, hoje sob gestão da Caixa 
Econômica Federal. O adiamento 
é uma conquista e amplia o tempo 
para a realização de iniciativas de 
resistência contra a privatização, 
como já vêm ocorrendo. Só no 
primeiro semestre deste ano as 
Loterias Instantâneas da Caixa 
arrecadaram R$ 6,5 bilhões. 
Desse valor, aproximadamente 
R$ 2,4 bilhões foram transferidos 
para programas sociais nas áreas 
de seguridade social, esporte, 
cultura, segurança pública e 
saúde, correspondendo a 37,6% 
do total. 

Renovado o acordo de 
CCV do Banco do Brasil

A Contraf-CUT assinou dia 
28/11 a renovação do acordo 
de Comissão de Conciliação 
Voluntária (CCV) com o Banco do 
Brasil, que permite aos bancários 
fazerem acordos extrajudiciais 
sobre questões das relações de 
trabalho, antes de se tornarem 
demandas judiciais. O principal 
público da CCV são os funcionários 
que estão em cargos que podem 
ser com jornada de seis horas, 
como assistentes e assessores. 
Para a presidenta da Contraf-CUT, 
Juvandia Moreira, a renovação 
do acordo era uma demanda dos 
funcionários. O acordo assinado 
mantêm os mesmos parâmetros 
do acordo anterior. Com a 
assinatura, os acordos de CCV 
poderão ser feitos até dezembro 
de 2020.
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O executivo do Santander, 
Roberto Campos Neto, 
foi indicado pelo pre-

sidente eleito, Jair Bolsonaro, 
para presidir o Banco Central. 
Sai executivo do Itaú e entra um 
executivo do Santander. O dono 
da bola do sistema fi nanceiro 
continuará ditando as regras do 
jogo. Campos Neto é um dos no-
mes que aparece na investigação 
do Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos (ICIJ) 
chamada Bahamas Leaks, uma 
lista de empresários e banquei-
ros brasileiros com registros 
de empresas offshores naquele 
paraíso fi scal, e divulgada no 
Brasil pelo jornalista Fernando 
Rodrigues.

São atribuições do Banco 
Central fi scalizar o funciona-
mento das instituições fi nan-
ceiras; elaborar políticas de 
controle da infl ação; realizar 
operações de compra e venda de títulos 
públicos federais; receber recolhimentos 
compulsórios e voluntários das institui-
ções fi nanceiras; realizar operações de 
redesconto e empréstimo às instituições 
fi nanceiras; regular a execução dos servi-
ços de compensação de cheques e outros 
papéis; exercer o controle de crédito, 
dentre outras.

Tramita no Congresso Nacional 
projeto de lei que prevê autonomia do 
Banco Central, com mandato fi xo para 
o presidente e diretores da instituição, 
não coincidente com o do presidente da 
República (PLP 32/03). Com isso, o pre-

sidente do Banco Central não será mais 
subordinado ao presidente da República.

Como consequência, uma dívida que 
era de US$ 4,3 bilhões saltou para mais de 
US$ 70 bilhões. Para enfrentar a situação o 
governo norte-americano, que controla a 
ilha, formou uma junta composta também 
por ex-diretores do Santander que impôs 
à população uma política de corte nas 
políticas públicas e sociais, o que agravou 
ainda mais a situação calamitosa do país, 
inclusive com fechamento de escolas e 
hospitais. Tudo isso para pagar juros de 
uma dívida da qual um dos principais 
credores é o Santander.

BANCO DO BRASIL
BANCO ENVOLVIDO 

EM TRANSAÇÃO SEM 
COMUNICAR O 

MERCADO
Sem comunicar o mercado, Banco do 

Brasil está em tratativas para entrega 
de ativo diretamente com empresa 
interessada, a gigante gestora de 
recursos americana BlackRock para 
um negócio envolvendo a BB DTVM, o 
braço do banco público para gestão 
de recursos, segundo informações 
divulgadas pelo jornal Valor Econômico.

Para Marcel Barros, diretor de 
seguridade da Previ, “o Banco do Brasil 
está listado na Bolsa de Valores e, se 
há uma negociação em curso, tem de 
haver uma comunicação ao mercado, 
porque os acionistas devem saber que 
o banco tem intenção de abrir o capital 
de um dos seus ativos. Além disso, se 
o governo quer vender uma parte do 
banco, essa entrega tem de ser feita 
por meio de disputa pública, e não com 
um único interessado’.

Marcel avalia que se o governo 
pretende negociar um dos ativos do 
Banco do Brasil, essa negociação deve 
ser feita por meio de IPO (oferta inicial 
de ações). “Por isso a notícia preocupa, 
porque se de fato ela é verdade, o 
mercado tem que saber. Mas para o 
Banco do Brasil, como banco público, 
não é vantajoso, nesse momento, 
vender uma parte da instituição”, 
enfatiza.

A assessoria do banco negou ao 
Jornal Valor qualquer discussão para 
se desfazer de sua participação na 
empresa. Entretanto, outra fonte 
ouvida pelo jornal confi rmou que as 
discussões, ao longo do ano, trataram 
de possíveis parcerias e negócios do 
BB com a BlackRock envolvendo a BB 
DTVM. Questionado, o banco respondeu 
que a “BB DTVM mantém parceria 
com 40 gestoras de recursos e é 
absolutamente normal, e esperado, que 
aconteçam reuniões de negócios com 
frequência”.
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PLR no BNDES
A Contraf-CUT, federações e sindicatos 

assinaram no dia 26/11, o acordo da 
PLR dos bancários do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). O acordo é pautado em metas 
internas de fi nanciamento de investimen-

tos do banco, que é fundamental para 
o desenvolvimento do país. A vitória é 
dos trabalhadores garantindo mais um 
acordo coletivo no cenário atual, onde a 
maioria da classe trabalhadora tem difi -

culdades de conquistar direitos.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

CONTRAF ENCAMINHA NOMES 
PARA COMISSÃO ELEITORAL DO 

CAREF BNB
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Cartão: dólar do dia da compra 
Banco Central anunciou dia 28/11, que a 
cotação do dólar usada para gastos em 
cartão de crédito no exterior passará a 
ser a do dia em que a compra for feita. 
Atualmente, o mais comum é os bancos 
cobrarem o valor da moeda na data de 
fechamento da fatura. A nova norma 

ainda precisa ser regulamentada e ser 
defi nido prazo para que os bancos façam 
as adequações necessárias nos siste-
mas. Alguns bancos já oferecem esse 

serviço e o consumidor já pode pesquisar 
cartões com a taxa de câmbio do dia da 

compra.

Açúcar dos produtos
Uma redução gradativa na quantidade de 
açúcar foi acordada entre o Ministério 

da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e associações produ-
toras ligadas à indústria dos alimentos. 
A proposta é reduzir até 33,8% do açú-
car em refrigerantes, até 32,4% para 

bolos, e até 10,5% para os achocolata-
dos. Apesar dos percentuais expressivos 
divulgados pelo governo federal, a redu-
ção atinge de forma distinta cada marca 

e produtos. Segundo especialistas, a 
medida é um avanço porque o Brasil é o 

quarto país que mais consome açúcar no 
mundo.

A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores no Ramo Financeiro (Contraf) enca-
minhou, através da Comissão Nacional dos 
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil 
S.A. (BNB), os nomes dos três colegas que irão 
compor a Comissão Eleitoral responsável 
pela condução da eleição do Conselheiro 
de Administração Representante dos Em-
pregados no Conselho de Administração 
da Instituição.

Os nomes indicados pela Contraf são 
os dos companheiros(as) Pedro Moreira de 
Oliveira, diretor do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, Lusemir de Sousa Carvalho, dire-
tora do Sindicato dos Bancários do Piauí, e 
Rubens Nadiel Batista, diretor do Sindicato 
dos Bancários de Pernambuco. A eles se junta 
mais um representante dos trabalhadores 
indicado pela Confederação dos Trabalha-
dores em Empresas de Crédito (Contec) que 
junto aos representantes do BNB comporão 
a Comissão Eleitoral do pleito.

Após empossada, a Comissão deverá 
iniciar imediatamente seus trabalhos que 
consistirá em reuniões periódicas para 
defi nição de calendário da eleição e acom-
panhamento de cada fase prevista no regu-

lamento eleitoral e na portaria nº 026/2011, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG).

A eleição do novo conselheiro será para 
mandato que inicia em abril de 2019 e vai 
até abril de 2021. O atual Caref eleito é o 
colega Alan Gutierri Brasiliano de Sousa.

“É fundamental o 
envolvimento de 

todos os funcionários 
na escolha do 

Caref, pois esse 
representante eleito, 

apesar de ter suas 
atribuições aquém 
do que defendem 

as entidades 
representativas, tem sua importância e de 
acordo com a consolidação do seu trabalho 

fortalecerá o pleito das representações 
sindicais para uma atuação mais ampla em 
defesa das estatais e de seus empregados”

Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato e 
coordenador da CNFBNB


