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Convenções da OIT em debate
As Convenções da OIT e os desafios para a luta
sindical foram tema de evento realizado no
Sindicato (pág. 2)

Ato paralisa agência do BB por
uma hora
Dentro da campanha Acorda BB, dirigentes do
SEEB/CE retardaram o atendimento na agência
da Av. José Bastos (pág. 3)

COE Itaú conseguiu a
antecipação de PCR
Através de negociação, uma parcela no valor de
R$ 750,00 será pago no dia 1º de agosto (pág. 3)

Chapas do movimento vencem
eleições na Previ e Funcef
As chapas 1 e 3 sairam vitoriosas nas caixas de
previdência da CEF e do BB respectivamente
(pág. 4)

Implantação do ponto eletrônico, plano de funções e Capef foram temas de rodada de negociação
da mesa permanente (pág. 4)

Assembléia dia 3/6 prepara Dia
Nacional de Luta na Caixa

Os empregados da Caixa Econômica Federal
estão sendo convocados para uma assembléia

extraordinária, no dia 3/6, a partir das 19
horas, para organizar o Dia Nacional de Luta

da categoria, marcado para o dia 4/6, em todo
o País. A assembléia será na sede do SEEB/CE

(Rua 24 de Maio, 1289, Centro) (pág. 3)

O trabalhador bancário cuida,
protege e gerencia o núcleo cen-
tral do sistema econômico vigen-
te: o capital. Não que o dinheiro
que circula em cifras astronômi-
cas pelas mãos do bancário, mas
não lhe pertence, seja, em si, ca-
pital. O capital é a relação social
básica que convenciona tratar
como mercadoria todos os bens
tangíveis e intangíveis da socie-
dade. O dinheiro representa essa
relação, fisicamente e, cada vez
mais, apenas como escrituração,
representação contábil, virtual. Ao
lidar com todo o dinheiro que cir-
cula na sociedade, o bancário,
quer o perceba quer não, lida com
o capital  dessa sociedade.
Se tudo tem o potencial de trans-
formar-se em mercadoria, este
princípio se constitui em indutor
de mercados onde estas merca-
dorias possam trocar-se passiva-
mente pela equivalência de seus
valores.

Situações de escassez e de
abundância podem desequilibrar
o balanço das trocas, mas a ten-
dência é o re-equilíbrio a médio
prazo. Esta situação produziria
logicamente um jogo de soma zero,
um mercado de valor constante,
mas outra constatação contraria
tal dedução lógica: ao longo das
décadas e séculos, a massa de
valores no mercado se amplia. De
onde nasce esta ampliação dos
mercados?

Ocorre que há no mercado
uma mercadoria ativa, algo que
escapa da troca passiva de equi-
valentes: a força de trabalho hu-
mana desequilibra positivamente
a troca de equivalentes e propicia
a acumulação. A soma de valores
necessários para a reprodução do
corpo humano é menor do que
aquele valor que as capacidades
física e mental do trabalhador têm
capacidade de produzir. Essa dife-
rença entre o valor consumido pelo
trabalhador na reprodução da for-
ça de trabalho e o valor produzido
ao aplicar esta mesma força é o
que a economia clássica chama de
sobre-valor, mais-valor ou mais-
valia. Karl Marx, no século XIX,
estudou-a e registrou-a na sua obra
mais conhecida, O Capital.

Conquistas da ciência e da
tecnologia fazem crescer a com-
posição orgânica do capital e pres-
sionam para baixo a taxa média de
lucro do sistema. Ao mesmo tem-
po, exigem dos trabalhadores
maior escolaridade e outros estu-
dos. O mesmo avanço científico-
tecnológico forma dois pólos da
contradição. De um lado, os em-
presários querem manter lucros
elevados e combinam tecnologia
de ponta com tecnologia obsoleta
e formas de gestão participativa
com formas herdadas do fordismo,
de caráter autoritário, e até mesmo
com relações pré-capitalistas,
como é o caso do trabalho escravo
ou a ele assemelhado. De outro
lado, os trabalhadores, ao assumi-
rem novo paradigma cultural e do-
minarem novas tecnologias, que-
rem melhor remuneração, mais
tempo livre, mais lazer, novas opor-
tunidades culturais e educacionais.

Humberto Cunha – Doutor
em Educação Popular pela

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

Em busca de
fundamentos

Seminário sobre
Segurança Pública,

Cidadania e
Segurança Bancária
Dia 14/6, no Hotel Olimpo

(Av. Beira Mar, 2380 -
Meireles),

a partir das 8h30

Drawlio Joca

BNB: entidades conquistam
ponto eletrônico e cobram

PFC e Plano CV
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SEEB/CE

MAPA DA DIVERSIDADE

Prazo para responder à pesquisa é
prorrogado até o dia 6/6

Secretaria de Imprensa seleciona estagiário de Jornalismo

Convenções da OIT são
temas do Ciclo de Debates

EDITAL

MANIFESTAÇÃO

Drawlio Joca

O Dia Nacional de Lutas e
Mobilizações da CUT-CE em con-
junto com as demais centrais sin-
dicais do Estado mobilizou traba-
lhadores durante toda a tarde de
quarta-feira, 28/5, numa concen-
tração na Praça da Bandeira, se-
guindo em passeata pelas ruas
do Centro até a Praça do Ferreira,
quando aconteceu ato público. A
mobilização ocorreu em defesa
da redução da jornada sem redu-
ção de salários, da ratificação das
convenções 151 e 158 da OIT.

A partir das 15h, os trabalha-
dores já estavam concentrados
na Praça da Bandeira. Na cami-
nhada em direção à Praça do
Ferreira, os manifestantes atra-
vessaram o Centro da Capital,
com os dirigentes da CUT e das
demais centrais se pronunciando

e esclarecendo à população sobre
os benefícios que a redução da
jornada de trabalho traz aos traba-
lhadores, à produtividade e à eco-
nomia do País.

Francisco Jerônimo do Nasci-
mento, presidente da CUT-CE,
acredita que a redução da jornada
sem redução de salários é um im-
portante instrumento para a cria-
ção de empregos, para a distribui-
ção de renda e para melhoria da
qualidade de vida dos trabalhado-
res brasileiros. Além disso, a redu-
ção da jornada diminuirá os aci-
dentes e doenças do trabalho e
proporcionará aos trabalhadores
mais tempo para a qualificação pro-
fissional.

Nos dias que antecederam, o
Dia Nacional de Lutas, a CUT-CE
realizou panfletagem em várias

pontos de Fortaleza, a fim de
conscientizar e mobilizar a popu-
lação a respeito dos motivos de
defender a redução da jornada de
trabalho. O objetivo foi mostrar
que a redução da jornada, além de
representar a geração de novos
empregos, reflete diretamente na
saúde dos trabalhadores, em ra-
zão de diminuir a carga de traba-
lho e o tempo de exposição aos
fatores de riscos.

A Central Única dos Trabalha-
dores (CUT-CE), através da Se-
cretaria de Política Sindical, en-
viou a Brasília as assinaturas do
abaixo – assinado, da Campanha
Nacional Pela Redução da Jorna-
da de Trabalho, sendo arrecada-
dos mais de 44.815 (quarenta e
quatro mil oitocentos e quinze) em
todo o Estado.

CUT-CE e centrais fazem passeata pelas ruas de Fortaleza

As Convenções da
Organização Internaci-
onal do Trabalho (OIT)
são uma reivindicação
histórica do movimen-
to sindical. Para mos-
trar a sua importância
na vida dos trabalha-
dores, o Sindicato dos
Bancários do Ceará
promoveu no dia 29/
5, debate sobre o tema,
tendo como palestrante
o assessor jurídico do
SEEB/CE, Carlos Cha-
gas. O principal
enfoque foi dado à
Convenção 158, pelas
garantias que dá aos
trabalhadores contra a
dispensa arbitrária. A
iniciativa faz parte do Ciclo de
Debates promovido pela Secre-
taria de Formação do Sindicato.

O advogado Carlos Chagas
destacou que no ano de 2007,
aconteceram 14,3 milhões de
admissões contra 12,7 milhões
desligamentos. Destes 59,4% fo-
ram dispensados sem justa causa,
por falta de garantias mínimas de
proteção ao emprego. “A Con-
venção 158 da OIT dá essas ga-
rantias mínimas, daí a importân-
cia da sua ratificação pelo
Brasil”,disse.

Denunciou que, por causa da
ausência de garantias de prote-
ção ao emprego, há precarização

das condições de trabalho, aci-
dentes de trabalho face ao eleva-
do nível de exploração; a prescri-
ção trabalhista constitui meio
eficaz de supressão dos direitos
sociais e a justiça do trabalho
assume o papel de justiça dos
desempregados (quem está em-
pregado teme ir à justiça buscar
seus direitos, pois pode perder o
emprego).

Com a ratificação pelo Brasil
da Convenção, o trabalhador bra-
sileiro passa a ter as mínimas
condições de proteção ao em-
prego, uma vez que a Convenção
cria regras para a demissão
imotivada.

A Convenção 158 foi aprova-
da pela OIT em 1978, sendo ado-
tada pelo Brasil em abril de 1996,
pelo Decreto nº 1.855, aprovado
pelo Congresso Nacional. No en-
tanto foi revogada em novembro
de 1997, pelo presidente FHC.

Sobre a Convenção 151 da
OIT, Carlos Chagas mostrou que
trata das relações de trabalho na
administração pública e garante
o direito de livre organização
sindical aos trabalhadores do se-
tor público. Já a Convenção 158
abrange todos os ramos da ativi-
dade econômica e todos os traba-
lhadores assalariados da iniciati-
va privada.

A Secretaria de Imprensa do
Sindicato dos Bancários do Ceará
está com inscrições abertas para a
seleção de um estagiário do curso
de Jornalismo. As inscrições po-
dem ser feitas de 2 a 13/6, no de-
partamento de Recursos Humanos
da entidade, das 10 às 16h (Rua 24
de Maio, 1289 – Centro).

Poderão inscrever-se estu-
dantes regularmente matriculados
no curso de Comunicação Social
– Jornalismo, que estejam cur-

sando a partir do 5º semestre. No
ato da inscrição, os interessados
devem apresentar currículo, histó-
rico escolar, cópia da carteira de
identidade e declaração da Uni-
versidade de que está regularmen-
te matriculado.

O processo seletivo constará
de duas fases: prova escrita – de-
senvolvimento de um texto
jornalístico sobre tema a ser defini-
do pela comissão organizadora do
concurso e entrevista com os candi-

datos aprovados na 1ª fase. O can-
didato selecionado terá uma carga
horária de 20 horas semanais e
uma bolsa no valor de R$ 376,16.

A prova escrita será realizada
no dia 17/6, a partir das 14h e cada
candidato terá o tempo de 30 minu-
tos para realizar a prova. Serão
aprovados nessa fase aqueles que
obtiverem nota igual ou superior a
7,0. A entrevista com os aprovados
será realizada no dia 25/6, às 9h. O
início do estágio será dia 1º/7.

Os bancários ganharam prazo
até o dia 6/6 para responder ao
questionário do Mapa da Diversi-
dade. A prorrogação foi conseguida
pela Contraf-CUT junto à Febraban
para tentar garantir o máximo de
participação na pesquisa. Os ques-
tionários estão disponíveis no site
da Febraban (www.febraban-
diversidade.org.br).

Nos últimos dias, a intensifica-
ção da campanha de esclarecimen-
to e incentivo aos trabalhadores
para que participem do censo au-
mentou consideravelmente o nú-
mero de bancários que participa-
ram. Um problema que está sendo
encontrado pelos bancários é a fal-
ta de internet no local de trabalho.
Muitos bancários não trabalham
com computador ou têm como
acessar a rede durante o expedien-
te. Mesmo que seja mais difícil, é
importante que o bancário respon-
da o censo em casa ou procure seu
sindicato.

FAZENDO HISTÓRIA – A par-
ticipação de todos os bancários é
fundamental para que a pesquisa
trace o quadro mais realista possí-

vel da discriminação por raça, gê-
nero, idade e contra pessoas com
deficiência no setor bancário. De
posse destes dados, o movimento
sindical poderá formular políticas
claras de combate à discriminação,
além de, junto com o Ministério
Público do Trabalho, cobrar ações
efetivas dos bancos.

O Mapa da Diversidade é uma
ação da Febraban em resposta a
antigas reivindicações dos traba-
lhadores bancários e de outros se-
tores da sociedade. O sigilo dos
dados está garant ido pela
metodologia adotada na pesquisa,
que conta com assessoria técnica
do Centro de Estudos das Rela-
ções de Trabalho e Desiguladades
(CEERT), recomendado pela
Contraf-CUT. As respostas indivi-
duais serão enviadas diretamente
para a Febraban, onde serão traba-
lhadas.

Os bancos só terão acesso
aos dados consolidados, que não
identif icam individualmente os
bancários, evitando possíveis re-
presálias por parte dos gestores e
garantindo a segurança dos tra-
balhadores.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários  no Estado do

Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  07.340.953-0001-48, Registro Sindical nº
208.327-59,  por seu presidente, abaixo assinado, convoca todos os emprega-
dos de financeiras da base territorial deste sindicato, para a Assembléia Geral
Extraordinária  que se  realizará dia  04 de junho de 2008, às  18h30min, em
primeira convocação, e às 19:00 horas, em segunda convocação,  na Rua 24
de Maio, 1289 – Centro, Fortaleza(CE),   para discussão e deliberação acerca
da seguinte ordem do dia:

1. Discussão e deliberação sobre aprovação da minuta de pré-acordo de
negociação e de minuta de reivindicações da categoria dos financiários 2008/
2009, inclusive sobre participação nos lucros e resultados para o exercício de
2008;

2. Autorização à diretoria da entidade para realizar negociações coletivas,
celebrar convenção coletiva de trabalho, inclusive de PLR, bem como conven-
ções coletivas aditivas e, frustradas as negociações, defender-se e instaurar
dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto;

3. Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em
razão da contratação a ser realizada;

4. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.

Fortaleza-CE, 30 de maio de 2007

Marcos Aurélio Saraiva Holanda
Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ  SEEB/CE

ESPORTE

A iniciativa foi da Secretaria de Formação do SEEB/CE

A segunda fase do XXVI Cam-
peonato de Futebol de Salão dos
Bancários, versão 2008, teve pros-
seguimento sábado, dia 31/5, na
sede da AABB, onde na ocasião
ocorreu a primeira rodada dos dois
triangulares pertencentes à 2ª fase
do campeonato.

Os resultados dos jogos fo-
ram os seguintes: AABB 4 x 2
Bradesco Meireles e Safra 2 x 3
Bradesco.

Começa segunda fase do XXVI Futsal
A artilharia do campeonato

está sendo liderada pelo atleta
Evandro, da equipe AABB, que já
assinalou 16 gols na competição.

A próxima rodada irá ocorrer
sábado, dia 7/6, na sede da AABB,
onde serão realizados os seguin-
tes jogos:

9h – Bradesco x BB Metropoli-
tano e

10h30 – Banco do Nordeste/
Combativos x Bradesco Meireles.
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Diretores do Sindicato
dos Bancários do Ceará
(SEEB/CE) escreveram, na
quarta-feira, 28/5, mais um
capítulo da Campanha Acor-
da BB, promovida pela
Contraf-CUT e sindicatos
filiados. As atividades da
agência José Bastos, em For-
taleza, foram paralisadas por
uma hora como forma de pro-
testo às precárias condições
de trabalho e ao péssimo
atendimento no local.

Os clientes apoiaram a
iniciativa do SEEB/CE e res-
saltaram a importância desse
tipo de manifestação para se
conseguir mudar a realidade
de descaso nos bancos públi-
cos do Brasil. Já os bancários
da agência mostraram inte-
resse em somar com o Sindi-
cato nessa luta. Muitos apro-
veitaram a ocasião para
relatar aos representantes da
categoria problemas enfren-
tados no dia-a-dia daquele
local de trabalho.

Para o diretor do Sindica-
to e vice-presidente da
FETEC/NE, Carlos Eduardo,
“o êxito da campanha depen-
de de cada um dos bancá-
rios, principalmente dos que
estão nas agências, convi-

Acorda BB

vendo diariamente com os clientes”.
Ele comentou ainda que “se hoje
estamos paralisando as atividades, é
para que amanhã possamos dar um
melhor atendimento aos clientes do
Banco do Brasil”.

Segundo o diretor do SEEB/CE,
Aílson Duarte, “o tratamento dado aos
consumidores é reflexo do tratamento
dado aos funcionários”. Ele lembrou
que o ato também integrava a série de
manifestações pela redução da jorna-
da de trabalho de oito para seis horas

diárias. A representante do Coletivo
de Mulheres do Sindicato e diretora
do BB, Ana Ximenes, criticou a orga-
nização do sistema financeiro, que
privilegia o lucro em detrimento das
condições de trabalho.

O diretor do Sindicato e funcioná-
rio do BB, Bosco Mota, afirmou que “a
mobilização continuará até a direção
do Banco do Brasil mudar a sua pos-
tura, pois tanto clientes quanto funcio-
nários querem ter motivos para come-
morar nesses 200 anos de banco”.

A Comissão de Empresa
dos Funcionários do Itaú
(COE Itaú) conseguiu, em ne-
gociação realizada dia 26/5
com o Itaú, a antecipação de
uma parcela de R$ 750,00 da
Participação Complementar
nos Resultados (PCR). O va-
lor será pago no dia 1º de
agosto. O adiantamento
corresponde a 50% do valor
da PCR recebida pelos fun-
cionários em 2007.

A PCR já foi tema de ne-
gociação entre o banco e a
COE Itaú, quando foi conquis-
tado um aumento no valor a
ser pago este ano, que pode-
rá chegar a R$ 1.800,00,  de-
pendendo do lucro do banco.
Fruto da luta dos trabalhado-
res do Itaú, representados na
mesa de negociação pela
COE Itaú, a PCR é paga além
da PLR prevista na Conven-
ção Coletiva Nacional dos
Bancários e não é desconta-
da do programa próprio de
remuneração variável do ban-
co (Agir). Sua distribuição é
linear, ou seja, todos os tra-

ITAÚ

Funcionários receberão adiantamento da PCR em agosto
balhadores
recebem o
mesmo va-
lor, não im-
p o r t a n d o
seu salário.

No ano
em que foi
i n s t i t u í d a ,
em 2005, a
PCR equiva-
l ia a R$
850,00. Des-
de então,
cresceu ano
a ano, alcançando R$ 1.200,00 em
2006, R$ 1.500,00 em 2007 e poden-
do chegar a R$ 1.800,00 em 2008.
“Essa é uma importante conquista dos
trabalhadores do Itaú e nós vamos
continuar lutando para que a PCR seja
valorizada cada vez mais”, afirma o
diretor do SEEB/CE e representante
do Nordeste na COE Itaú, Ribamar
Pacheco.

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO – A nego-
ciação do dia 26/5 trouxe avanços para
os funcionários do Itaú também no
Auxílio-Educação. O banco acatou a
reivindicação da COE Itaú e vai

disponibilizar, em caráter extraordi-
nário, 904 bolsas novas do benefício
no segundo semestre de 2008.
No primeiro semestre o banco
disponibilizou 1.400 bolsas para os
funcionários. No entanto, 2.304 se ins-
creveram para disputar o benefício. As
novas bolsas garantem auxílio para
todos os trabalhadores que se inscre-
veram esse ano, ainda que parte seja
apenas pelo segundo semestre. As
bolsas cobrem 50% do valor da men-
salidade até o teto de R$ 320,00. Têm
preferência para conseguir o benefício
os bancários com mais tempo de ban-
co, maior idade e menor salário.

O Sindicato dos Bancários do
Ceará convoca os empregados da
Caixa Econômica Federal para
uma assembléia extraordinária, no
dia 3/6, a partir das 19 horas, para
organizar o Dia Nacional de Luta
da categoria, marcado para o dia
4/6, em todo o País. A assembléia
será na sede do SEEB/CE (Rua 24
de Maio, 1289, Centro). Os em-
pregados da Caixa estão sendo
convocados a dar sua contribui-
ção para fazer do Dia Nacional de
Luta, uma data de pressão, para
mostrar o nível de insatisfação da
categoria com relação ao não aten-
dimento do pleito sobre PCS por
parte da empresa.

Esse dia no Ceará será mar-
cado por manifestações de pro-
testo e reivindicações pelo PCS

Assembléia dos empregados dia
3/6 prepara Dia Nacional de Luta

JÁ! Os diretores do Sindicato do
Ceará estão percorrendo todas
as unidades do banco discutindo
a proposta do PCS com os bancá-
rios da sua base.

Para o presidente do Sindica-
to dos Bancários do Ceará e em-
pregado da Caixa, Marcos Sarai-
va, é importante que os bancários
continuem mobilizados. “Precisa-
mos que os empregados da Caixa
continuem participando dos de-
bates e das ações do Sindicato
por um PCS justo e digno para
todos. De nossa parte, vamos con-
tinuar lutando para que a propos-
ta dos bancários seja aprovada
como forma de rebater as injusti-
ças sofridas pelos empregados
ao longo de todos esses anos”,
afirmou.

OS PRINCIPAIS PONTOS DA CONTRAPROPOSTA DO PCS
• Tabela unificada com 36 níveis;
• Piso de R$ 1.244,00;
• Teto de R$ 3.700,00;
• De um a dois deltas de promoção por merecimento, a cada ano;
• Não-vinculação de promoção a cumprimento de metas individuais;
• Concessão, após a migração, de um delta para cada dois anos (ou

fração superior a 12 meses) ao empregado que ficou estagnado na
carreira, em compensação ao tempo que não houve promoção por
merecimento;

• Criação de uma comissão mista para a elaboração e o acompanha-
mento do processo de avaliação por mérito;

• Criação de instrumentos que permitam avaliação cruzada entre em-
pregados e gestores, como forma de compor os critérios para a
progressão na carreira;

• Possibilidade de migração dos técnicos bancários superiores;
• Recusa a limite orçamentário para a concessão de promoções por

merecimento (a Caixa propôs limite de 1% da folha de pagamento);
• Recusa à vinculação do PCS aos planos de benefícios da Funcef.

Os diretores do Sindicato dos Bancários do Ceará continuaram a
série de debates sobre o PCS da Caixa nas agências de Fortaleza. As
reuniões acontecem sempre nos locais de trabalho dos bancários e têm
por objetivo conscientizar a classe da importância da união neste
momento tão importante para os empregados da Caixa.

Na sexta-feira, 30/5, o presidente do SEEB/CE, Marcos Saraiva,
visitou a agência Terra da Luz e apresentou a proposta colocada pela
Caixa e a contraproposta do movimento sindical. Segundo ele, “é muito
importante a participação de todos os bancários para se construir um
plano que valorize o trabalhador”.

Continua o debate sobre PCS da
Caixa no Ceará

Sindicato paralisa atividades na
agência José Bastos por uma hora

Secretaria de Imprensa

Secretaria de ImprensaA
rq

u
iv

o

Diretores do SEEB/CE denunciaram as precárias condições de trabalho
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“Nós simplesmente mudamos de um

apartamento de um cortiço e chegamos

em um edifício, mas nós estamos no

menor apartamento e no primeiro

andar. Ainda tem muito que nós

podemos melhorar”
Afirmou o diretor-executivo da Fitch Ratings, Rafael Guedes, sobre a

agência ter concedido grau de investimento ao Brasil.

Carteira assinada
O número de trabalhadores com carteira assinada cresceu quase 10%
em um ano, representando mais 850 mil pessoas formalmente empre-
gadas. Os dados são da Pesquisa Mensal de Emprego, divulgada dia

21/5 pelo IBGE. De abril de 2007 até o mês passado, o aumento foi de
9,9%. A pesquisa também apontou que o rendimento médio real dos

trabalhadores, descontando a inflação, cresceu 1% em abril, em
relação a março, e 2,8% no ano. O número total de desempregados no
País caiu 13,9% em um ano, passando de 2,3 milhões para 2 milhões.

Menos fumantes
O Brasil tem conseguido reduzir os casos de tabagismo e fugir das

tendências globais de crescimento do consumo de cigarro registradas
em países em desenvolvimento. Os resultados foram apresentados em
Brasília, pelo Ministério da Saúde. Dados do ministério apontam que,

entre 1989 e 2004, o consumo per capita de cigarros no País caiu 32%.

Vacina contra a
dengue

O Instituto Butantan fez
acordo com os Institutos

Nacionais de Saúde (INH,
dos EUA) para começar a
produzir vacina contra a

dengue no Brasil. O acordo
de cooperação permitirá

que o Butantan produza o
imunizante em pequena
escala, em fase piloto, e
realize testes clínicos em

humanos. Com isso, o
instituto estaria capacitado

a produzir a vacina em
escala industrial. O acordo

com a instituição do
governo norte-americano

também prevê a
transferência de tecnologia

da vacina do rotavírus.
Para realizar os testes
clínicos das vacinas, o

Butantan receberá apoio
financeiro do BNDES,

dentro do Programa de
Desenvolvimento Produtivo

(PDP), lançado este mês
pelo governo federal.

Mais rigor
A Câmara dos Deputados aprovou na última semana

um projeto de lei que prevê mais rigor contra o
motorista que ingerir bebida alcoólica. Com o novo

texto, passa a ser considerado crime conduzir
veículos com qualquer teor de álcool no organismo e

a multa será considerada gravíssima, punida com
suspensão da habilitação por um ano. Atualmente,
somente motoristas com mais de 6 decigramas de

álcool por litro (o equivalente a cerca de dois chopes)
de sangue são punidos. O projeto também prevê a
proibição da venda de bebidas em zonas rurais das

rodovias federais.

A Chapa 1 – A Chapa do Movi-
mento foi a vencedora da eleição
para conselheiros da Funcef com
11.035 votos contra 9.791 da Cha-
pa 2 – Em Defesa da Funcef. O
resultado foi divulgado pela Comis-
são Eleitoral na última segunda-
feira, dia 26/5.

Os votos em branco foram 225
e os votos nulos 325. Os 21.376
votantes representaram aproxima-
damente 24% do universo de elei-
tores (89.433).

Para o Conselho Deliberativo

Chapa 1 vence eleição para conselheiros da Funcef

foram eleitos Fabiana Matheus (ti-
tular) e Marco Antônio de Oliveira
Moita (suplente). Para o Conselho
Fiscal o membro titular eleito é
Renata Marota e o suplente é Antoci
Neto de Almeida.

A Chapa 1 era a que unia for-
ças, idéias e os propósitos que
têm norteado as iniciativas do mo-
vimento do pessoal da Caixa ao
longo dos últimos anos. Além dis-
so, expressa a união entre os em-
pregados da ativa e os aposenta-
dos, com suas lutas e ensinamen-

Implantação do ponto eletrôni-
co, plano de funções e novo plano
de previdência da Capef foram os
principais temas abordados na últi-
ma rodada de negociação da mesa
permanente realizada entre a Co-
missão Nacional dos Funcionários
do BNB (CNFBNB/Contraf-CUT) e
a Superintendência de Desenvolvi-
mento Humano do banco. A reu-
nião aconteceu na quinta-feira, dia
29/5, na sede administrativa do
Passaré e revelou avanços quanto
aos dois primeiros itens, mas o pla-
no CV continua emperrado no
DEST.

A CNFBNB/Contraf-CUT co-
brou mais uma vez a implantação
do ponto eletrônico em todas as
unidades do banco. Diante da co-
brança, o banco forneceu o calen-
dário  de  implantação:  até  o  dia
16/6 o sistema deve ser implantado
em todas as unidades, no entanto,
a princípio funcionará paralelamen-
te à folha de ponto individual. A
segunda fase começará no início
do mês de julho, quando os gestores
serão orientados a resolver as pen-
dências que existirem no ponto dos
funcionários. A terceira e última fase
deve iniciar no início de agosto,
quando a implementação será fina-
lizada. Um termo de ajuste deve
ser assinado no início de junho para
garantir a implantação. “Solicita-
mos ao banco que nos envie a mi-
nuta do acordo definitivo para ser
examinada pelas entidades repre-

BNB: ponto eletrônico e plano
de funções avançam, mas

plano CV continua emperrado

sentativas antes da assinatura do
termo de ajuste para que não paire
nenhuma dúvida a respeito do novo
mecanismo”, informou o coordena-
dor da CNFBNB/Contraf-CUT,
Tomaz de Aquino.

Quanto ao Plano de Funções,
a Comissão reivindicou que o ban-
co apresentasse a proposta final
do plano. Além disso, cobrou que
essa proposta fosse disponibilizada
também para apreciação do funcio-
nalismo. A Super DH informou que
deve realizar a apresentação às
entidades após o dia 10/6, quando
receberá os pareceres do financei-

ro e do jurídico do banco.
Com relação às substituições,

a CNFBNB/Contraf-CUT solicitou a
lista de todos os funcionários que
estão substituindo funções há mais
de seis meses, bem como a lista de
todos os novos funcionários que
ainda não realizaram o curso de
formação de bancários, pré-
requesito, segundo o banco, para a
efetivação em comissões. Por fim,
a Comissão solicitou a prorrogação
por mais 45 dias dos trabalhos do
GT Camed, devido não ter sido
possível concluir no prazo anterior-
mente pactuado.

PREVI

A Chapa 3 – Competência,
Segurança e Mais Benefícios,
apoiada pela Contraf-CUT e
pelo Sindicato dos Bancários
do Ceará, venceu as eleições
da Previ no Ceará tanto entre
os funcionários da ativa (com
61,5% dos votos válidos), quan-
to entre os aposentados (com
52,8% dos  vo tos  vá l idos ) ,
contabilizando no geral 57,54%
dos votos válidos. O resultado
foi divulgado na quarta-feira, 28/
5, pela  Previ.

Chapa 3 vence no Ceará entre
ativos e aposentados

“Queremos agradecer e pa-
rabenizar os colegas da ativa e
os aposentados pela confiança e
pelo compromisso. Vamos conti-
nuar defendendo a Previ e lutan-
do por mais benefícios para to-
dos os participantes do Plano 1
(ativos e aposentados) e novos
aposentados do Plano Previ Fu-
turo. Agora é negociar o superá-
vit”, afirmou o vice-presidente da
Fetec/NE e membro da Comis-
são de Empresa do Banco do
Brasil, Carlos Eduardo.

CAIXA ECONÔMICA

tos. Agora, os representantes da
Chapa 1 pretendem lutar pela mu-
dança dos mecanismos de cus-
teio do REG/Replan não-saldado,
para a redução dos atuais pata-
mares de contribuição, a luta pela
migração dos participantes do
REB para o Novo Plano e por
melhores benefícios, o respaldo
em lutas em defesa dos direitos e
interesses dos participantes, a luta
por um atendimento ágil e eficaz,
a busca da solidez da Fundação,
entre outras.

Drawlio Joca

A Comissão Nacional colocou empenho do banco em agilizar o Plano CV,
que ainda se encontra emperrado no DEST

A Secretaria de Formação do Sindicato dos Bancários do Ceará
realizou no último sábado, dia 31/5, um videodebate sobre o novo
cinema africano. Durante o evento foi exibido o filme “O Atlântico negro
na rota dos Orixás”, seguido de debate coordenado pelo professor
Carlos Pinto de Magalhães.

O documentário é um filme que retrata a importância do continente
africano na construção da sociedade brasileira. Esta estruturação
cultural mostra a semelhança existente entre os dois povos.

Videodebate aborda heranças
africanas na formação do brasileiro

Drawlio Joca

Resultado no Brasil
A Chapa 3 recebeu, em todo o País, 48.363 votos, atingindo 58,8%

do total de votos válidos. A Chapa 1 teve 25.731 votos, enquanto a
Chapa 2 recebeu 5.329 e a Chapa 4, 2.803.


