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BANCÁRIOS DEVEM INICIAR 
MOBILIZAÇÃO PARA CONSTRUIR 

CAMPANHA NACIONAL FORTE EM 2020

Diante de um cenário, 
político e econômico, 

extremamente adverso, 
Comando Nacional traça 

estratégias para a 
Campanha Nacional dos 

Bancários em 2020
(pág. 4)

ELEIÇÕES CASSI: Sindicato indica 
voto na Chapa Viver Cassi entre os 

dias 16 e 27 de março (pág. 3)

BANCÁRIAS debatem arte, cultura 
e resistência no próximo dia 7/3, 

a partir das 8h, no Sindicato (pág. 7)
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AMEAÇA À DEMOCRACIA: 
PRECISAMOS RESGUARDAR O 

ESTADO DE DIREITO!

A nossa democracia nunca esteve tão ameaçada. Em mais um ataque às instituições brasi-
leiras, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao compartilhar uma mensagem 
de apoio às manifestações contrárias ao pleno exercício do Congresso Nacional. 

Bolsonaro divulgou pelo menos dois vídeos por WhatsApp, dia 25/2, convocando a popula-
ção para atos anti-Congresso Nacional. Os atos foram marcados por apoiadores do presidente 
em defesa do governo, dos militares e contra o Congresso. Assim, mais uma vez, Bolsonaro 
ignora a responsabilidade do cargo que ocupa e age de má-fé, apostando em um golpe contra 
a democracia, a liberdade, a Constituição, a Nação e as Instituições. Em outras palavras, Bol-
sonaro pode sim sofrer impeachment.

A Constituição Federal é clara, em seu artigo 85º, ao defi nir como crime os atos do presidente 
que atentem contra “o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação”. 

Antes mesmo de iniciar o mandato, Bolsonaro já fl ertava com o autoritarismo e as medidas 
que ferem a Constituição que ele mesmo jurou defender no ato de posse, mas que talvez, nunca a tenha lido. Ele governa 
por Decretos e Medidas Provisórias, aos moldes dos tempos da ditadura. Desse modo, desrespeita e deslegitima os papéis 
do Congresso, do Judiciário e das demais instituições democráticas da sociedade civil. Ao afrontar os que compõem o 
Congresso, Bolsonaro institucionaliza um modelo de governo que tem a democracia como inimiga. O menosprezo pela 
independência dos três poderes marcou os 28 anos de seu triste e parco desempenho parlamentar. Como deputado, 
defendeu a ditadura, exaltou a tortura e não se cansou de elogiar ditadores e torturadores. Chegou a dizer que diluiria 
o Congresso caso fosse presidente e atuou como um dos principais apoiadores do golpe contra Dilma Rousseff. 

Não podemos nos calar diante dessa escalada contra a nossa democracia! Não podemos voltar aos dias de ditadura, 
quando os direitos civis eram usurpados, os opositores ao regime eram perseguidos, havia o cerceamento da liberdade 
de imprensa e eram permitidos, e até vistos como normais, a censura, a tortura e os desaparecimentos e assassinatos 
políticos.

É preciso defender as instituições democráticas, bem como os projetos que buscam o acesso ao trabalho e à renda; 
asseguram a liberdade de expressão; e efetivam direitos básicos como educação e saúde. Quem é a favor da soberania 
nacional precisa estar ao lado do povo brasileiro na defesa das instituições e no repúdio aos ataques da extrema-direita 
aos princípios democráticos conquistados com as lutas dos movimentos populares. 

Defender o Estado Democrático de Direito tem impacto na continuidade das conquistas dos trabalhadores e na ma-
nutenção de direitos conclamados pelas diferentes camadas sociais. A Constituição Federal não surgiu do acaso, mas 
tomou forma a partir da efetivação da democracia como o modelo mais alinhado aos interesses populares. A República 
pertence ao povo! Por tudo isso, vamos todos às ruas no dia 18 de março, contra Bolsonaro e qualquer tentativa de golpe 
e de ataque à nossa democracia. Vamos gritar contra esses absurdos, antes que seja tarde demais! Golpe nunca mais!



CASSI: ELEIÇÕES INICIAM EM 16/3. 
SINDICATO INDICA VOTO NA 

CHAPA VIVER CASSI
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BANCO DO BRASIL ESTÁ RETIRANDO VIGILANTES 
DAS AGÊNCIAS DO INTERIOR

Os usuários da Cassi elegerão, de 16 a 27 de 
março, o novo diretor de Planos de Saúde e 
Relacionamento com Clientes, além dos mem-

bros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Os eleitos 
terão mandatos de 1º de junho de 2020 a 31 de maio 
de 2024.

Nessas eleições haverá uma novidade: os associados 
irão votar em separado, em uma escolherão diretor 
e conselho deliberativo e em outra, o conselho fi scal. 
Seis chapas concorrem no processo eleitoral da caixa 
de assistência.

O Sindicato dos Bancários do Ceará indica o voto 
na Chapa 4 – Viver Cassi para a Diretoria e Conselho 
Deliberativo e na Chapa 33 – Viver Cassi para o Conselho 
Fiscal. Ambas têm compromisso com a sustentabili-
dade da Cassi com propostas para melhorar a gestão, 
racionalizar despesas, fortalecer as CliniCassi e dar 
atenção integral à saúde, além de valorizar os Conselhos 
de Usuários. Mais informações sobre as propostas da 
Chapa Viver Cassi, acesse www.vivercassi.com.br ou 
pelo facebook.com/vivercassi.

É fundamental que todos os associados se inteirem 
sobre o processo eleitoral, porque disso depende o fu-
turo da Cassi, da nossa saúde e de nossos familiares.

Funcionários da ativa votam pelo Sisbb. Aposentados 
votam pelos terminais de autoatendimento, pelo site 
da Cassi ou aplicativo. 

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
denuncia mais uma atitude lamentável 
da atual gestão do Banco do Brasil. Em 
várias unidades do interior do Estado, 
a direção vem retirando vigilantes das 
agências, principalmente daquelas que 
estão trabalhando sem numerário, cau-
sando medo, sensação de insegurança 
e vários transtornos para funcionários 
e população.

Em visitas às unidades, o Sindicato 
constatou que em cidades como Novo 
Oriente, Independência, Catunda, Co-
reaú, Monsenhor Tabosa, Antonina do 
Norte, Hidrolândia, Milhã e Mulungu já 
não há a presença de vigilantes, e em 
várias outras, os próprios vigilantes 

que ainda existem nas agências andam 
relatando o temor de perder o emprego, já 
que naquelas cidades não existem outros 
prédios onde eles possam ser realocados 
pelas empresas contratantes.

Além disso, a atitude do BB vem cau-
sando transtornos e insegurança aos 
funcionários, pois mesmo com a vigilância 
presente, já houve casos em que bandidos 
invadiram agências, ferindo funcionários, 
como em um caso relatado numa agência 
localizada na cidade Tauá há alguns anos 
atrás, onde uma bancária chegou a ser 
esfaqueada. 

Além da sensação constante de inse-
gurança, tanto para clientes como para o 
funcionalismo, os bancários agora, como 

se não bastasse a rotina estressante do 
cotidiano e a pressão por metas, ainda 
têm de acumular mais essa função: a de 
controlar o acesso dentro das agências.

“O Sindicato condena essa postura 
que fragiliza ainda mais a segurança das 
agências, constante alvo de assaltan-
tes no Interior, causa desemprego de 
pessoas que trabalharam a vida inteira 
naquela agência e causa ainda mais 
tensão e pressão ao funcionalismo. É 
preciso zelar pela vida das pessoas, pois 
mesmo que a agência não trabalhe com 
numerário, o Banco não pode economizar 
às custas do bem-estar e segurança das 
pessoas”, afi rma o diretor do Sindicato, 
Bosco Mota.



   Tribuna
Bancária |  EDIÇÃO 1608  |  2 A 7 DE MARÇO DE 2020  |4

COMANDO NACIONAL
DEFINE ESTRATÉGIAS DE 

LUTA PARA 2020
Em reunião realizada no último dia 

19/2, em São Paulo, o Comando Nacional 
dos Bancários debateu, entre outros 
temas, as mobilizações contra a MP 905 
e as reestruturações do BB e Caixa, os 
resultados parciais do 3º Censo da Diver-
sidade, além de traçar um calendário de 
lutas para 2020.

A coordenação do Comando apresentou 
um relato sobre as audiências públicas so-
bre a MP 905, realizadas entre os dias 11 
e 13 de fevereiro, nas quais participaram 
representantes dos trabalhadores, em-
pregadores e outros setores convidados. 
A avaliação do Comando apontou os riscos 
iminentes aos direitos dos trabalhadores 
contidos na MP e, dada a característica 
conservadora a maioria dos parlamentares 
que compõem a Comissão Especial Mista 
que avalia a MP, o Comando indica aguardar 
a publicação do relatório da Comissão, 
após análise, tomar as medidas neces-
sárias para evitar ataques aos direitos 
da classe trabalhadora, em especial, da 
categoria bancária.

Com relação às reestruturações do BB 
e da Caixa, o Comando Nacional destacou 
que, a partir do ajuizamento de ação, 

foi obtida medida cautelar em favor da 
Contraf-CUT para dilação dos prazos para 
efeitos da reestruturação da Caixa. A 
decisão obriga ainda a direção da Caixa 
a reestabelecer os canais de negociação 
com o movimento sindical antes de impor 
medidas unilaterais, como prevê o Acor-
do Coletivo dos empregados. Quanto às 
ofensivas da direção do BB contra seus 
funcionários, através do Programa Per-
forma: Desempenho e Reconhecimento, 
impondo redução na remuneração, na PLR 
e impactando negativamente na carreira, 
as entidades vão reforçar as mobiliza-
ções e realizar novos dias nacionais de 
luta. O Comando destacou ainda que, no 
dia 18 de março, Dia Nacional de Luta 
das Centrais Sindicais em Defesa das 
Empresas e dos Serviços Públicos, os 
trabalhadores dos bancos públicos serão 
convidados a participar das atividades 
em seus estados.

Quanto a Campanha Nacional 2020, o 
Comando contextualizou o cenário político 
e econômico atual, extremamente preju-
dicial aos trabalhadores e as entidades 
sindicais, e elaborou um calendário de luta 
para esse ano.

ÚLTIMAS VAGAS 
PARA O CURSO 
PREPARATÓRIO AO 
CPA-20. 
INSCREVA-SE JÁ!

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
ainda está recebendo inscrições para 
as últimas vagas do curso preparatório 
de certifi cação profi ssional Anbima – 
CPA-20, realizado em parceria com 
o professor João Henrique Lemos. 
O público-alvo são os bancários 
sindicalizados.

O curso terá início no dia 9 de 
março, com onze encontros e previsão 
de conclusão no dia 21/3. O curso 
de CPA-20 já está atualizado com a 
inclusão dos temas sobre previdência 
complementar aberta (PGBL e VGBL), 
bem como de fi nanças pessoais e 
comportamentais. As aulas acontecem 
no auditório do Sindicato dos Bancários 
do Ceará (Rua 24 de Maio, 1289 – 
Centro), das 19h às 22h durante 
a semana e das 8h30 às 16h aos 
sábados.

O aluno receberá material 
didático com 100% do conteúdo 
programático exigido pela Anbima, 
cópia de todos os slides utilizados 
durante o curso e exercício/simulados 
com aproximadamente 400 questões 
resolvidas e comentadas em sala de 
aula.

O CPA-20 certifi ca profi ssionais 
que atuam na venda de produtos de 
investimento ou na manutenção de 
carteiras nos segmentos varejo alta 
renda, private banking, corporate 
e investidores institucionais, em 
agências bancárias ou plataformas de 
atendimento. Ao obter a CPA-20, o 
profi ssional pode, automaticamente, 
exercer as atividades abrangidas pela 
CPA-10.

Os interessados devem entrar 
em contato com a Secretaria de 
Formação, através do telefone (85) 
3252 4266, falar com Janteny, no 
horário das 8h às 17h. O investimento 
será de R$ 449,00, podendo ser 
parcelado em até 12x no cartão 
(através do site 
www.joaohenriquelemos.com).

CALENDÁRIO – CAMPANHA NACIONAL 2020

Conferência Nacional dos Financiários 6 e 7 de maio (São Paulo/SP)

26º CNFBNB 15 e 16 de maio (Teresina/PI)

Consulta Nacional dos Bancários Prazo fi nal: 27 de maio

Prazo para Conferências Regionais/Estaduais 31 de maio

31º CNFBB 3, 4 e 5 de junho (São Paulo/SP)

36º CONECEF 3, 4 e 5 de junho (São Paulo/SP)

Encontro de Bancos Privados 5 de junho (São Paulo/SP)

22ª Conferência Nacional dos Bancários 5, 6 e 7 de junho (São Paulo/SP)

MOBILIZAÇÕES

Dia Internacional da Mulher – mobilizações 8 de março

BB e CEF (Preparação para o dia de luta e 
mobilizações –18 de março) 10 de março

Dia Nacional de Luta - Centrais Sindicais: Em 
defesa das empresas e dos serviços públicos 18 de março
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CAIXA LUCRA R$ 21,057 BILHÕES EM 
2019 COM VENDA DE ATIVOS

A Caixa Econômica Federal lucrou 
R$ 21,057 bilhões em 2019, um cresci-
mento de 103,3% com relação ao ano 
anterior. De acordo com os destaques do 
Dieese, o aumento do lucro foi gerado, 
principalmente, pela evolução de 31% 
no Resultado Bruto de Intermediação Fi-
nanceira, impactado principalmente pela 
variação de 51% nas receitas de títulos e 
valores mobiliários (TVM), decorrente do 
lucro com a venda de ações da Petrobrás e 
títulos públicos (Notas do Tesouro Nacio-
nal), e também pela redução de 27,9% nas 
despesas de PDD e de 11% nas despesas de 
captação de recursos. A rentabilidade foi 
de 17,52%, com incremento de 1,86 pontos 
percentuais em relação a 2018.

“O lucro da Caixa está baseado, em 
grande parte, na venda de ativos. Esse 
resultado não mostra que a empresa 
está se expandindo, gerando empregos 
e sim que está se desfazendo de ativos 
fundamentais”, lamentou Dionísio Reis, 
coordenador da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Caixa.

O secretário de Finanças da Contraf-
CUT, Sergio Takemoto, lembra que o lu-

A Caixa, o banco público que sempre foi um dos principais 
responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil, está deixando 

de lado a sua atuação mais importante, que é o seu papel 
social. Precisamos mostrar à sociedade os prejuízos dessa 
mudança de atuação para o país e nos mobilizarmos cada 
vez mais para defendermos nossos direitos e a Caixa que 

queremos”
Marcos Saraiva, diretor do Sindicato e da Fenae

cro da Caixa é fruto do esforço realizado 
pelos empregados, que não está sendo 
reconhecido pela direção da empresa. “A 
recompensa dada pela direção da Caixa é 
a reestruturação que retira direitos dos 
trabalhadores, com ameaça de redução de 
remuneração e transferências compulsó-
rias, gerando intranquilidade. Esperamos 
que a direção do banco reconheça esse 
esforço e reveja as medidas que estão 
prejudicando milhares de trabalhadores”, 
argumentou.

DESLIGAMENTOS – O banco encerrou 
o ano de 2019 com 84.006 empregados, com 
fechamento de 886 postos de trabalho no 
ano. A Caixa lançou um PDV com 2.319 

adesões em sua primeira etapa, resultando 
no desligamento de 2.020 empregados. 
Já a segunda etapa, registrou 686 desli-
gamentos, resultando em 2.706 desliga-
mentos no ano. Nesse mesmo período, 
foram fechadas duas agências, 39 PAs, 
63 lotéricas e 310 correspondentes Caixa 
Aqui. Em contrapartida, houve aumento 
de 10,6 milhões de novos clientes. Por sua 
vez, as receitas de prestação de serviços 
e com tarifas bancárias cresceram 0,57%, 
totalizando R$ 27 bilhões. Já as despesas 
de pessoal, considerando-se a PLR, apre-
sentaram expansão de 8,76%, atingindo 
R$ 23,8 bilhões. Com isso a cobertura das 
despesas de pessoal pelas receitas secun-
dárias do banco foi de 113,2%.

A eleição para a escolha da 
nova diretoria da Fenae acontece 
nos dias 17 e 18 de março e uma 
única chapa concorre ao pleito: a 
Chapa 1 – Movimento em Defesa 
da Caixa, encabeçada pelo atual 
vice-presidente da Fenae e secre-
tário de Finanças da Contraf/CUT, 
Sergio Takemoto. O diretor do 
Sindicato dos Bancários do Ceará 
e atual diretor de Comunicação da 
Fenae, Marcos Saraiva, representa os 
bancários cearenses, como candidato a 
Vice-presidente da entidade.

Marcos Saraiva é formado em Di-
reito e foi um dos articuladores da luta 
pela jornada de seis horas. Ingressou 
na Caixa em 1982, na agência Iracema, 
em Fortaleza, mas também foi lotado 

VOTE NA “CHAPA 1 – MOVIMENTO EM DEFESA DA CAIXA” 
NAS ELEIÇÕES FENAE 2020

na agência Praça do Ferreira. Presidiu a 
APCEF/CE (1999 a 2004) e o Sindicato 
dos Bancários do Ceará (2005 a 2009). 
Participou do Comando Nacional dos Ban-
cários entre 2004 e 2009 e da CEE/Caixa 
de 2006 a 2016. Atualmente, é diretor 
de Cultura do Sindicato e diretor de co-
municação da Fenae. 

Votam os associados efetivos, ativos 
e aposentados, das 27 Apcefs federadas, 
cuja fi liação tenha ocorrido até 31 de 
agosto de 2019. “A participação de todos 
os empregados é muito importante para 
continuarmos juntos em defesa da Caixa 
100% pública e em defesa dos nossos 
direitos”, afi rma Marcos Saraiva. 
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CONTRAF-CUT E SINDICATOS CONQUISTAM 
CANAL DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Após ser cobrada pelo Comando Na-
cional dos Bancários, a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) 

aceitou, em mesa de negociação dia 19/2, 
criar canais de atendimento às mulheres 
vítimas de violência, que tinham sido 
propostos em março de 2019.

“A situação da violência contra a mu-
lher se tornou uma constância e precisa 
ser tratada com a devida importância. 
Na categoria bancária também existem 
mulheres que são vítimas de violência. 
Desde o ano passado cobrávamos a cria-
ção de um canal específi co para atender as 
mulheres nesta situação, que traz sérios 
impactos, além da questão humana, em 
seu desempenho, e que podem acabar 
gerando a demissão dessas mulheres. 
Ainda vamos definir os detalhes da 
proposta, mas já é um grande avanço”, 
avaliou a presidenta da Contraf-CUT e 
coordenadora do Comando Nacional dos 
Bancários, Juvandia Moreira.

Os bancos vão construir um texto da 
proposta e enviar para o Comando Nacio-
nal dos Bancários em breve. O Comando 
analisará a proposta e, se houver concor-
dância, será assinado um acordo neste 
sentido ainda no mês de março, com data 
indicativa para o dia 11/3. “É um passo 
importante para podermos avançar na 
construção deste instrumento que será 

fundamental para ajudar as trabalhadoras 
bancárias a romper o ciclo da violência”, 
disse a secretária da Mulher da Contraf-
CUT, Elaine Cutis.

CENSO DA DIVERSIDADE – Na oca-
sião, a Fenaban também apresentou para 
o Comando Nacional dos Bancários dados 
preliminares do 3º Censo da Diversidade 
Bancária. “Os dados que foram apresen-
tados mostram que ainda é grande a de-
sigualdade e faltam oportunidades para 
as mulheres nas maiores faixas salariais. 
Mostram ainda que a presença de mulhe-
res negras na categoria é muito pequena”, 

observou Juvandia Moreira.
Dados da Relação Anual de Infor-

mações Sociais (Rais), do Ministério do 
Trabalho e Emprego, mostram que a di-
ferença da remuneração nos bancos entre 
homens e mulheres em 1994 era de 21,1%. 
Em 2018, mantinha-se o mesmo patamar, 
tendo aumentado para 21,7%.

Os dados defi nitivos do Censo da Diver-
sidade Bancária devem ser apresentados 
até o fi nal de março, quando o Comando 
e a Fenaban voltarão a tratar do assunto 
e poderão analisá-los com maior precisão 
para debater propostas de como avançar 
na promoção da equidade na categoria.

No próximo dia 14 de março, o Sindicato dos Bancários do Ceará, através 
da sua Secretaria de Saúde, promove a segunda edição do Programa de Pa-
ternidade Responsável em 2020, a 34ª desde o início do programa, que é pré-
requisito para o bancário usufruir da licença paternidade ampliada de 20 dias.

O curso é presencial, tendo como facilitador o psicólogo e terapeuta familiar, 
Ben-Hur Oliveira, e acontece geralmente no terceiro sábado de cada mês. Po-
rém, em decorrência do feriadão de Carnaval, em fevereiro não tivemos edição.

Mas as inscrições já estão abertas para a turma do dia 14/3. Os inte-
ressados devem inscrever-através da Secretaria de Saúde do Sindicato, com 
o diretor Eugênio Silva (85 - 99155 5881), ou com o funcionário Erismar 
(85 - 3252 4266).

PATERNIDADE RESPONSÁVEL: PRÓXIMA EDIÇÃO 
DO CURSO DE PAIS ACONTECE EM 14/3
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EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
ABORDA RESISTÊNCIA E LUTA FEMININA

No próximo dia 7 de março (sábado), a partir das 8h, na sede 
do Sindicato (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro), acontece o evento 
Mulheres em Foco: Arte, Cultura e Resistência, alusivo ao Dia 
Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de Março.

Na ocasião teremos palestra com a professora e psicóloga 
Leônia Cavalcante Teixeira, que vai abordar o tema do evento, alian-
do arte, cultura e resistência nos desafi os que a mulher enfrenta 
diariamente nos dias atuais.

O evento é gratuito, aberto ao público e direcionado às bancárias 
e militantes de movimentos de mulheres e de movimentos sociais 
e sindicais. Na ocasião, teremos ainda café da manhã, ofi cina de 
bordado, apresentação dos stands de arte e cultura e anúncio 
da foto vencedora do I Concurso de Fotografi a do Sindicato que 
aborda a resistência e luta das mulheres.

No mesmo dia haverá também o primeiro sorteio referente à 
campanha de sindicalização, que premiará os novos fi liados com 
uma moto e uma TV de 43”.

8 DE MARÇO – O Sindicato dos Bancários também convida a 
categoria a participar do Festival 8 de Março pela Vida das Mulhe-
res, ato unifi cado em Fortaleza, com concentração dia 8/3, às 14h, 
no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema).

“Convidamos todas a participar desse dia, onde 
vamos abordar a luta e resistência das mulheres, 

com arte e cultura. Enfrentamos um cotidiano difícil, 
mesclando as obrigações da casa e do trabalho 
e ainda vivemos numa luta constante contra a 

violência e pela igualdade de direitos. Esse é um 
momento de continuarmos nessa luta e nessa 

jornada e lembrarmos que nenhuma de nós está sozinha nessa luta”
Francileuda Nascimento, secretária de Igualdade e Diversidade 

do Sindicato

Nossa campanha de fi liação e recadastramento se-
gue até o próximo dia 30 de abril e o primeiro sorteio já 
está marcado para o dia 7 de março. Serão sorteados 
entre os novos fi liados 3 motos 160 cilindradas e 3 TV’s 
de 43 polegadas. Os que se recadastrarem no período 
concorrem a uma moto 160cc e 1 TV de 43 polegadas.

Serão três sorteios para os novos fi liados: dias 7/3, 
3 de abril e no dia 1º de Maio, além dos novos sindica-
lizados, concorrem ainda os bancários que fi zerem o 
recadastramento.  Quanto mais cedo ocorrer a fi liação, 
mais chance terá o novo associado. Os sorteios ocorre-
rão na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará (Rua 
24 de Maio, 1289 – Centro) e serão transmitidos pelas 
redes sociais da entidade.

Mais informações: 85 3252 4266, de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.

Junte-se a nós! Fortaleça sua entidade! Você só tem 
a ganhar!

SINDICALIZAÇÃO: PRIMEIRO SORTEIO OCORRE DIA 7 DE MARÇO
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Suspensas demissões 
da Dataprev

Os quase 500 trabalhadores da Da-
taprev) ameaçados de demissões, em 
virtude do fechamento de 20 unidades, 
conquistaram uma importante vitória. 
Foi assinado um acordo dia 19/2, no 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), entre 
representantes da Dataprev e da Fena-

dados, que prevê, entre outros pontos, a 
cessão de 178 empregados ao INSS por 
pelo menos um ano. O acordo prevê ainda 
a reabertura do Programa de Adequação 
de Quadro (PAQ), com prazo de adesão 
até 14/3. A próxima luta é evitar as de-
missões no Serpro, que deverá seguir a 
mesma linha de fechamento de unidades.

CONTRAF E SINDICATO PARTICIPAM DE 
REUNIÃO SOBRE A CAMED RELATIVA À 

VENDA DE SEGUROS E CGPAR 23
A Contraf-CUT e o Sindicato dos Bancários do Ceará 

participaram na sexta-feira, 21/2, em Fortaleza, de uma reu-
nião de esclarecimentos a respeito da Caixa de Assistência 
(Camed) dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). Na pauta, a Camed Corretora e a situação da caixa 
junto à CGPAR 23.

Os representantes dos funcionários questionaram o Ban-
co a respeito da venda do balcão de seguros e seu impacto 
sobre a Camed Corretora. O superintendente de Produtos e 
Serviços Bancários, João Robério, esclareceu que a Camed 
Corretora não corre nenhum risco na transação. Ele explicou 
que na situação atual, o BNB só tem o ganho da corretagem, 
já que não possui seguradora e trabalha com um pool de em-
presas. A partir de agora, o Banco assinou parceria com uma 
só empresa, que terá exclusividade de 20 anos, e passará a 
receber o referente à corretagem mais 50% dos resultados 
das transações. Segundo ele, isso refl etirá positivamente tan-
to para o Banco quanto para a Camed Saúde que continuará 
recebendo aportes maiores da Camed Corretora.

Com relação ao enquadramento da Camed às exigências 
da CGPAR 23, o Banco reafi rmou que a caixa de assistência 
cumpre todas as exigências previstas em lei, como o percen-
tual de patrocínio para custeio da Camed pelo Banco (4,04%), 
quando poderia comprometer até 8% da folha salarial.

Participaram da reunião o secretário geral da Contraf-CUT, 
Gustavo Tabatinga, o coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB) e diretor jurídico do SEEB/
CE, Tomaz de Aquino, e os também diretores do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, Océlio Silveira e Cláudio Rocha. Pelo banco, 
estiveram presentes, além do superintendente João Robério, 
o superintendente de Desenvolvimento Humano, Marcos Ma-
rinelli, o superintendente de Logística, Bruno Ricardo Pena 
de Sousa, além do presidente da Camed, Ocione Mendonça.

“A partir dos primeiros comentários que surgiram sobre 
possíveis negociações envolvendo a área de seguros 
do Banco, nós procuramos as áreas responsáveis da 

Instituição para obter esclarecimentos e ter garantias 
que nenhuma repercussão negativa haveria para os 
funcionários. Fomos atendidos dentro de um prazo 

razoável pela Direção do Banco que nos deu a segurança 
de que nada foi ou será feito em detrimento dos 

interesses da Camed e do seu corpo de associados. De 
acordo com a relação civilizada e de boa fé que temos 

mantido ao longo dos últimos anos com a Superior 
Administração do Banco, nossa expectativa é de que 

todas as medidas adotadas em relação ao assunto 
possam contribuir para o fortalecimento da Camed e do Banco”

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

Coronavírus
O primeiro caso de coronavírus 

no Brasil foi confi rmado pelo 
Ministério da Saúde dia 26/2. 
Trata-se de um homem de 61 
anos que passou pela Itália e 

está em São Paulo. O paciente 
fi cará em isolamento domiciliar e 
passará por 14 dias de quaren-
tena, acompanhado diariamente 
por agentes de saúde. Até agora 
são 80.239 casos confi rmados 
da doença em 34 países diferen-
tes. O número de mortes chegou 

a 2,7 mil. No Brasil, além do 
caso confi rmado, são 20 casos 
suspeitos e 59 descartados.

Sem reforma agrária
No dia 20/2, véspera de Carnaval, 
Bolsonaro deu o maior golpe até 

agora no processo de reforma agrá-
ria em curso no Brasil desde a cria-
ção do Estatuto da Terra, em 1964. 
Publicado no Diário Ofi cial o decreto 
nº 20.252 enxuga signifi cativamente 
a estrutura do INCRA. O ato extin-
gue o Programa Nacional de Educa-
ção na Reforma Agrária, o programa 
Terra Sol e outros programas que 
davam incentivos aos assentados, 
quilombolas e comunidades extra-
tivistas. O programa é responsável 
por 70% dos produtos alimentícios 
que chegam à mesa dos brasileiros.


