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Querem jogar para os
trabalhadores a culpa pela
inflação que voltou a rondar
a economia brasileira. Di-
versas matérias da grande
imprensa dão conta de que
os diretores do Copom, que
dia 23/7 elevaram em 0,75
ponto percentual a Selic, que
passou a valer 13% ao ano,
estão preocupados com as
negociações salariais do se-
gundo semestre: o receio é
que “o ambiente de mais
dinheiro no bolso incentive
ainda mais o consumo”.

Desde 2004, em média
80% das categorias profis-
sionais acumulam aumen-
tos reais de salário. E a infla-
ção permanecia sob
controle.

Afinal, a quem interessa
esse discurso, e a inflação
que vem justificando as re-
centes elevações na taxa de
juro? Com certeza não é
para quem vive de salário e
tem que pagar com sacrifí-
cio as contas no final do
mês. Juro alto só interessa a
banqueiros e aos investido-
res, justamente quem afir-
ma que “reajustes salariais
acima da inflação podem
prolongar a alta dos preços
e exigir juros maiores”.

Os trabalhadores não
podem cair nessa conversa.
Aumento real de salário é
uma forma de recompor o
que já foi perdido e de dar
aos salários algum poder de
compra diante do que perde
com a passagem do tempo
e o aumento de preços de
produtos e serviços que
acontecem todos os anos,
haja ou não inflação em alta.
Conter salários não reduz
inflação. Mas sim amplia-
ção de investimento em
infra-estrutura e em mão-
de-obra para produzir mais
e atender a demanda.

Luiz Cláudio Marcolino

Presidente do Sindicato dos
Bancários de São Paulo,

Osasco e Região

Alta dos juros,
inflação e

campanhas
salariais

Banco Itaú paga PCR em agosto
Acordo assinado entre Itaú e Contraf/CUT
garante antecipação da primeira parcela para
todos os funcionários (pág. 2)

Justiça notifica BNB sobre
tabelas de comissão do BB
De posse das tabelas do BB, o banco poderá
finalmente pronunciar-se sobre os valores da
ação de equiparação (pág. 3)

Saúde: GASB cria nova turma de
bancários
Reuniões passaram a ser mensais,  alternando
as duas turmas. A próxima acontece dia 21/8
(pág. 4)

Delegados Sindicais do BB se
reúnem dia 9/8
O encontro terá a participação de bancários da
capital e interior e vai abordar estratégias para
campanha salarial (pág. 4)

Cursinho para concurso
da Caixa aprova mais de

30% da turma

A Cesgranrio divulgou, dia 23/7, os aprovados
no concurso para técnico bancário da Caixa

Econômica Federal. Na relação, estão 22
alunos do cursinho preparatório ofertado

através da parceria Sindicato dos Bancários e
Curso Athenas. Esse número representa uma

aprovação de mais de 30% dos 70 alunos
inscritos (pág. 2)

CONFERÊNCIA NACIONAL

Aumento real, piso salarial
e PCS para todos

As deliberações foram tomadas durante a 10ª Conferência Nacional, em São Paulo (pág. 3)

Drawlio Joca

Divulgação
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ITAÚ

Primeira parcela da PCR será
paga dia 1º/8

Diretores licenciam-se do Sindicato para
concorrer a vagas em câmaras municipais

Parceria SEEB/CE e
Athenas aprova 22 alunos

no concurso da Caixa

ORGANIZAÇÃO

Convênios com faculdades
possibilitam qualificação profissional

BANCO DO BRASIL

Secretaria de Imprensa

A Cesgranrio divulgou na quar-
ta-feira, 23/7, a lista dos aprovados
no concurso para técnico bancário
da Caixa Econômica Federal. Na re-
lação, estão 22 alunos do cursinho
preparatório ofertado através da par-
ceria Sindicato dos Bancários do
Ceará e Curso Athenas. Esse núme-
ro representa uma aprovação de mais
de 30% dos 70 alunos inscritos.

Uma das aprovadas no concurso
foi a economista Ana Carolina Pinhei-
ro. Casada com um funcionário do
BNB e estudando há apenas um ano
para concursos, ela conseguiu um
ótimo resultado, ficando em 32º lugar
na classificação para Fortaleza.

De acordo com ela, que foi uma
das ganhadoras das 20 bolsas inte-
grais sorteadas pelo SEEB/CE, o
apoio do Sindicato foi fundamental
durante a sua preparação. “Quero
agradecer ao Sindicato dos Bancá-
rios pela oportunidade e pela inicia-
tiva. O cursinho foi muito importante,
pois toda a equipe estava preocupa-
da com os alunos”.

Para o secretário de Formação
do SEEB/CE, Leirton Leite, o resul-
tado do concurso foi bastante positi-
vo. Ele falou ainda que há interesse

da direção do Sindicato em conti-
nuar contribuindo para o sucesso
profissional dos bancários e de seus
dependentes.

Segundo a Assessoria de Im-
prensa da Caixa Econômica, foram
32.165 inscritos para o estado do
Ceará, sendo 4.516 aprovados. Ain-

da não há previsão de quando se
inicia a convocação dos aprovados,
mas espera-se que, até o fim de
2009, a Caixa substitua todos os
terceirizados. Do último concurso,
realizado em 2004, foram 736 con-
vocados para o Ceará, sendo 372
para o pólo de Fortaleza.

Foi assinado na segunda-feira,
dia 21/7, acordo entre Itaú e Contraf/
CUT sobre a Participação Com-
plementar nos Resultados (PCR).
É o primeiro acordo de banco pri-
vado a ser assinado na sede da
Contraf/CUT, depois do reconheci-
mento legal da entidade.

Os funcionários receberão no pró-
ximo dia 1º de agosto a antecipação
de uma parcela de R$ 750,00 da
PCR, conquistada pela Comissão de
Empresa dos Funcionários COE/Itaú
em mesa de negociação. O adianta-
mento corresponde a 50% do valor da

PCR recebida pelos funcionários em
2007. Para este ano, o valor total da
PCR pode chegar até a R$ 1.800,00.

“A PCR é uma conquista até
então extensiva apenas aos fun-
cionários do Itaú, porém é neces-
sário destacar que o valor compa-
rado à alta lucratividade do banco
ainda precisa ser melhorada para
que possa compensar o esforço e a
competência daqueles que são os
responsáveis pelo alto desempe-
nho do banco”, afirma o represen-
tante da Fetec/NE na COE/Itaú,
Ribamar Pacheco.

• Faculdade Lourenço Filho
Telefone: (85) 4009 6000
www.flf.edu.br

• Faculdade Farias Brito
www.ffb.edu.br

• Fametro – Ensino Superior
Telefone: 3206 6400

• Instituição de Ensino
Superior de Fortaleza
Telefone: 3226 6446  
Site: www.unice.br

• Instituto El Shadday
Telefone: (85) 3253-1447

• Faculdade Latino-Americana
de Educação
Telefone: (85) 3454 1299
 www.flated.edu.br

VEJA A LISTA DE FACULDADES
CONVENIADAS COM O SEEB/CE

• UNICE – Ensino Superior
Telefone: 3226 6446
www.unice.br

• FDH
Telefone: 4008 6701

• Fametro – Ensino Superior
Telefone: 3206 6400

• UNIFOR
Telefone: 3477 3195
www.unifor.br

• FIC
Telefone: 4005 9990
www.fic.br

• CAEN
Telefone: 3243 3645
E-mail: mpe@caen.ufc.br

Mais informações no site: www.bancariosce.org.br

Os diretores do Sindicato
dos Bancários do Ceará Marcos
Saraiva, Telmo Nunes, Cláudio
Rocha e Luiz Roberto Félix
(Bebeto) encontram-se licencia-
dos de suas atividades sindicais
com o objetivo de disputar vagas
para as câmaras municipais da
Capital e Interior do Estado.

Os diretores Marcos Saraiva
e Telmo Nunes disputam vagas
para a Câmara Municipal de For-
taleza pelo Partido dos Trabalha-
dores. Já o diretor Cláudio Rocha
concorre a uma vaga para a Câ-
mara Municipal do município de
Aracoiaba, também pelo Partido
dos Trabalhadores e o diretor Luiz
Roberto Félix (Bebeto) disputa
uma vaga à Câmara Municipal de
Piquet Carneiro, pelo Partido So-
cialista Brasileiro (PSB).

O cursinho preparatório oferecido pelo Sindicato durou
cerca de dois meses Com o objetivo de investir na

qualificação da categoria, o Sindi-
cato dos Bancários do Ceará (SEEB/
CE) mantém convênios com diver-
sas faculdades de Fortaleza. Entre
as faculdades que estão com inscri-
ções abertas para o vestibular es-
tão a FACE e a FIC.

 A Faculdade Evolut ivo
(FACE) está com inscrições aber-
tas para o vestibular 2008.2 até o
próximo dia 30/7 e oferece os cur-
sos de bacharelado em Adminis-
tração, Comunicação e Turismo,
nos turnos manhã e noite, com
financiamentos do FIES e do
ProUni. Ela oferece ainda 20 bol-
sas com 50% de desconto e 20
com 40% para os melhores classi-
ficados no processo seletivo. O
vestibular acontece no dia 3/8, das
8h às 12h, com as provas de Co-
nhecimentos Gerais e Redação.

Já a Faculdade Integrada do
Ceará (FIC) realiza vestibular no
dia 2/8, com inscrições abertas até
29/7 e taxa de inscrição de R$10,00.
O valor arrecadado será destinado
ao “Criança Esperança”, e os apro-
vados terão descontos especiais nas
matrículas dos seguintes cursos:

Administração, Nutrição, Ciências
Contábeis, Recursos Humanos,
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas e Redes Computadores
(15%); Educação Física, Turismo,
Publicidade e Propaganda, Jorna-
lismo, Sistema de Informação,
Telemática, Marketing, Gestão Hos-
pitalar, Processos Gerenciais e
Design de Interiores (20%); Jogos
Digitais, Design de Produto, Design
Gráfico e Design Moda (30%).

Os associados do SEEB/CE
têm direito a descontos especiais
nos cursos de graduação, pós-gra-
duação e extensão nas duas facul-
dades. É importante destacar que a
concessão dos descontos está con-
dicionada à pontualidade dos pa-
gamentos das mensalidades.

A identificação do beneficiário
do convênio deverá ser feita me-
diante a apresentação da cartei-
ra de associado ao SEEB/CE ou
contracheque de pagamento de
salário, que registre o desconto
da mensalidade sindical em favor
da entidade.

Mais informações:
(85) 4008 8300 ou pelo site
www.faceonline.com.br

Diretores do Sindicato dos Ban-
cários do Ceará visitaram a agência
BB Comercial Montese com o obje-
tivo de discutir propostas para a
Campanha Salarial 2008. No en-
tanto, quando chegaram ao local,
constataram uma situação caótica,
causada pela reforma que está
acontecendo na agência e já dura
quatro meses.

Os funcionários locais espe-
ram que o departamento de enge-
nharia do Banco do Brasil resolva
os problemas. O Ministério do Tra-
balho marcou uma audiência de
mediação para o dia 12/8 entre o
Sindicato dos Bancários e depar-
tamento de engenharia do Banco
do Brasil. O objetivo do encontro
será tratar de assuntos relaciona-
dos à reestruturação das agências
do Montese, Maracanaú e

Obras na agência Comercial Montese prejudicam
funcionários

Parangaba.
“O que nós queremos nessa

mediação é que o banco garanta
condições de trabalho dignas para
todos os funcionários e um ambiente
salubre para seus clientes e usuá-
rios. O Sindicato continuará fazendo
visitas às unidades mobilizando para

a campanha salarial, no entanto,
se encontrarmos problemas como
esse, eles serão imediatamente
denunciados aos órgãos compe-
tentes do banco e na Secretaria de
Relações de Trabalho (SRT)”, avi-
sou a diretora do Sindicato, Ana
Ximenes.

Como o presidente do
SEEB/CE, Marcos Saraiva,

encontra-se de licença,
assumiu interinamente a

presidência da entidade o
funcionário do Banco do

Brasil, Carlos Eduardo, que
também acumula o cargo de

presidente interino
da Fetec/NE no lugar do

titular Lucius Fabianni, que é
candidato a vereador em

João Pessoa-PB.

Marcos Saraiva,
empregado da Caixa

Telmo Nunes,
funcionário do Bradesco

Cláudio Rocha,
funcionário do BNB

Bebeto, funcionário do
BIC Banco

Secretaria de Imprensa

Reforma
causa

desconforto a
clientes e

funcionários
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AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO

Justiça notifica BNB sobre posse das
tabelas de comissão do BB

O Dia da Mulher Afro-Latino-
Americana e Caribenha foi criado
em 25 de julho de 1992, durante o I
Encontro de Mulheres Afro-Latino-
Americanas e Afro-caribenhas, em
Santo Domingos, República
Dominicana.

Estipulou-se que este dia seria o
marco internacional da luta e da re-
sistência da mulher negra. Desde
então, sociedade civil e governo têm
atuado para consolidar e dar visibili-
dade a esta data, tendo em conta a
condição de opressão de gênero e
racial/étnica em que vivem estas
mulheres, explícita em muitas situa-
ções cotidianas.

O objetivo da comemoração de
25 de julho é ampliar e fortalecer as
organizações de mulheres negras
do estado, construir estratégias para
a inserção de temáticas voltadas para
o enfrentamento do racismo, sexis-
mo, discriminação, preconceito e
demais desigualdades raciais e so-
ciais. É um dia para ampliar parce-
rias, dar visibilidade à luta, às ações,

COLETIVO DE MULHERES

Dia da Mulher Afro-Latino-Americana
e Caribenha é comemorado dia 25/7

promoção, valorização e debate so-
bre a identidade da mulher negra
brasileira.

“Para algumas pessoas, esse
pode ser considerado um dia desne-
cessário, entretanto o movimento de
mulheres negras tem trilhado um ca-
minho de resistência e luta para ven-
cer as dificuldades e as desigualda-
des de raça e gênero”, afirmou
Francisca Aires, diretora do Sindica-
to e representante do Coletivo de
Mulheres Bancárias e Financiárias
do SEEB/CE.

VEJA ALGUNS SITES SOBRE O MOVIMENTO NEGRO

A 3ª Vara da Justiça do Traba-
lho expediu notificação à direção
do Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) informando que já está de
posse das tabelas do Banco do
Brasil relativas ao plano de funções
em comissão vigente entre os anos
de 1988 a 1994. As tabelas devem
subsidiar o BNB na elaboração dos
cálculos da ação de equiparação
das comissões dos dois bancos,
executada pelo Sindicato dos Ban-
cários do Ceará em favor dos asso-
ciados.

As tabelas do plano de funções
do BB foram solicitados pela juíza
Fernanda Monteiro Lima Verde, da
3ª Vara da Justiça do Trabalho em
despacho assinado em 28/4/2008.

No dia 14/8, data marcada para
a próxima reunião da mesa perma-
nente de negociação com o banco,
a Comissão Nacional dos Funcio-
nários do BNB (CNFBNB/Contraf-
CUT) deve cobrar o agendamento
de um calendário de negociação
específico para a ação de equipa-
ração. “O que nós queremos é

agilizar o processo para que essa
pendência trabalhista seja solucio-
nada o mais rápido possível”, afir-
mou o coordenador da Comissão,
Tomaz de Aquino.

HISTÓRICO – A ação da equi-
paração tramitou durante 18 anos
na Justiça do Trabalho e foi ganha
em todas as instâncias pelo Sindi-
cato, não cabendo qualquer recur-
so de mérito. Atualmente, encontra-
se em fase de execução, tendo o
Sindicato apresentado os cálculos
relativos ao processo. O BNB terá
um prazo determinado pela Justiça
para apresentar cálculos.

A ação de execução, protoco-
lada pelo SEEB/CE sob o proces-
so de número 01730-1991-003-
07-00-5, reclama o pagamento de
diferenças entre as funções
comissionadas do pessoal do BNB
às do BB no referido período, junto
da equiparação determinada pelo
Tribunal Superior do Trabalho
(TST) em dissídio coletivo julgada
em 1991.

A 10ª Conferência Nacional dos
Bancários foi encerrada no último
domingo, dia 27/7, com a aprovação
da estratégia da campanha e da pau-
ta de reivindicações da campanha
salarial de 2008, que tem como eixos
aumento real de salário, elevação e
simplificação da PLR, fim do assédio
moral e das metas abusivas, valori-
zação dos pisos, PCS para todos,
mais segurança nas agências e cria-
ção de planos de previdência com-
plementar para toda a categoria.

A Conferência Nacional aprovou
ainda a estratégia de mesa única de
negociações das questões econô-
micas e sociais com a Fenaban, para
toda a categoria, com negociações
simultâneas das questões específi-
cas nos bancos públicos. Os bancá-
rios também aprovaram, novamen-
te, o modelo de negociação por eixos
temáticos (como assuntos econômi-
cos, saúde e condições de trabalho,
segurança etc.), como ocorreu no
ano passado.

A Campanha Nacional dos Ban-
cários será lançada oficialmente em
todo o País no dia 12/8 e o Comando
Nacional pretende entregar a pauta
de reivindicações aos banqueiros no
dia seguinte. O encontro contou com
a participação de 830 delegados de
todo o País, que aprovaram as se-
guintes deliberações:

Aumento real – Índice de
13,23% de reajuste (inflação mais
5% de aumento real).

PCS para todos – Prevendo 1%
de reajuste a cada ano de trabalho. A
cada cinco anos, esse reajuste será
de 2%. O banco é obrigado a promo-
ver o bancário pelo menos um nível
a cada cinco anos.

Fim das metas abusivas – As
metas serão definidas pela agência/
departamento com a participação de
todos os trabalhadores. As metas
serão obrigatoriamente coletivas e
deverão levar em consideração re-
gião, porte da agência, número de
funcionários, base de clientes e o
perfil econômico local. Elas não se-
rão aplicadas aos caixas.

Pisos salariais – Aumento pro-
gressivo, em três anos, até atingir o
piso do Dieese, atualmente estima-
do em R$ 2.074,00, sendo incorpo-
rado 50% da diferença entre o piso
da categoria (R$ 921,49) e o piso do
Dieese neste ano, 25% em 2009 e
outros 25% em 2010. Desta forma,
neste ano, o piso da categoria pas-
saria a valer R$ 1.497,75 para escri-
turários, R$ 1.947,07 para caixas e
tesoureiros, R$ 2.321,50 para pri-
meiro comissionado, e R$ 3.369,93
para gerente.

Bancários definem
índice de 13,23% e luta

pelo piso salarial

Contratação da remuneração
total – Distribuição de 5% da receita
de prestação de serviços de forma
igualitária entre todos os bancários.
O pagamento deverá ser feito após a
publicação do balanço trimestral.
Além disso, 10% de toda a produção
da agência deve ser distribuída entre
os trabalhadores da unidade.

Aumento da PLR – Os objetivos
são elevar o valor da PLR e simplifi-
car os critérios de distribuição: três
salários mais R$ 3.500,00 para to-
dos, sem limitador e sem teto.

Vale-refeição e Cesta-alimen-
tação – Aumentar o valor do vale
para R$ 17,00 e cesta alimentação
de um salário mínimo (R$ 415,00)
com a 13ª cesta-alimentação con-
quistada no ano passado.

Auxílio-Creche – Deve ter o

mesmo valor do salário-mínimo (R$
415,00), com ampliação da idade
para 8 anos e 11 meses e comprova-
ção anual dos gastos.

Novas conquistas - Auxílio-edu-
cação e a criação de um plano de
previdência complementar fechado,
com gestão compartilhada; ratifica-
ção da convenção 158; defesa do
emprego; cumprimento da jornada
de 6 horas; contratação de mais fun-
cionários, estabelecendo efetivo mí-
nimo para o atendimento aos clien-
tes; mais segurança nas agências.

Eixos políticos – defesa dos
bancos públicos; ampliação do cré-
dito produtivo para investimentos,
principalmente agrícola; redução da
taxa de juros; regulamentação do
artigo 192 da Constituição Federal
(que estabelece o papel do sistema
financeiro no País).

Fotos: Divulgação

A 10ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada em São Paulo, definiu
eixos como: PLR melhor, fim do assédio moral e das metas abusivas,

valorização dos pisos, PCS para todos, entre outros

Delegação do Ceará que participou da Conferência

Afrobrás – www.afrobras.org.br

Casa de Cultura da Mulher Negra – www.casadeculturadamulhernegra.org.br

Educafro – www.educafro.org.br

Instituto da Mulher Negra (Geledés) – www.geledes.com.br

Fala Preta! – www.falapreta.org.br

Observatório Quilombola – www.koinonia.org.br/oq
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Oito bancos foram multados
na quarta-feira, dia 23/7, em R$
2,2 milhões por descumprimento
da legislação federal de seguran-
ça. O campeão foi o Itaú que arcou
com R$ 460 mil, seguido pelo
Santander com R$ 430 mil, o ABN
Real com R$ 391 mil, Banco do
Brasil com R$ 300 mil e o Bradesco
com R$ 280 mil. A agência São
Joaquim da Barra, da Nossa Cai-
xa, no interior de São Paulo, so-
freu a pena de interdição do esta-
belecimento por funcionar sem
plano de segurança aprovado.

As multas foram aplicadas
pela Comissão Consultiva para
Assuntos da Segurança Privada
(CCASP), durante a sexta reunião
do ano ocorrida nas dependências
da Polícia Federal, em Brasília. A
CCASP é formada por autoridades
e entidades representativas de tra-
balhadores e empregadores na
área de segurança privada, como
bancos e empresas de vigilância e
transporte de valores. Foram ana-
lisados 267 processos contra ban-
cos, abertos durante a fiscalização
da Polícia Federal nas agências e
postos para a verificação dos pla-
nos de segurança. Também foram
julgados processos contra empre-

Bancos são multados em R$ 2,2 milhões
sas de vigilância, que sofreram
advertências, multas e cancela-
mentos dos registros de funciona-
mento. A reunião foi coordenada
pelo delegado da Polícia Federal,
Adelar Anderle.

As principais infrações puni-
das foram ausência de planos de
segurança aprovados pela Polícia
Federal, falta de vigilante na sala
de auto-atendimento das agên-
cias, alarme inoperante e falhas
no detector de metas das portas
giratórias.

NOVA LEGISLAÇÃO – Ander-
le comunicou aos integrantes da
CCASP a iniciativa da Polícia Fe-
deral de elaborar um projeto de
lei para atualizar a legislação de
segurança privada. As entidades
ressaltam que  o transporte de
valores não venha a ser feito por
bancários, reafirmando o que es-
tabelece a lei vigente. Também
reiteram a necessidade do fim da
guarda da chave do cofre por ban-
cários, citando a experiência da
Caixa Econômica Federal que
contratou empresas especiali-
zadas em segurança para a aber-
tura e fechamento das agências e
postos.

Em decorrência da 10a Con-
ferência Nacional dos Bancários,
realizada entre 25 e 29/7, a próxi-
ma rodada do XXII Campeonato
de Futebol Soçaite dos Bancários
será realizada nesse sábado, dia
2/8, no Complexo Racha Soçaite,
na BR-116.

Segunda rodada acontece sábado, dia 2/8

“Eu tenho dito todo santo dia que combater

a inflação é quase uma questão de honra

para o Governo. Se alguém imagina que a

inflação vai voltar, como já aconteceu no

Brasil, pode tirar o cavalo da chuva, porque

ela não vai voltar”
Declarou o presidente Lula afirmando que seu Governo tomará todas
as medidas necessárias para combater a inflação e declarou que ela

não voltará a perturbar a economia.

A rapadura é nossa
Após se tornar alvo de disputa diplomática entre Brasil, Alemanha e EUA, o

nome “rapadura” deixou de ser marca registrada. A empresa alemã
Rapunzel Naturkost possuía desde 1989 o registro do nome “rapadura” para
seu açúcar orgânico. No último dia 11/7, anunciou que desistia de manter a
marca que fazia com que produtores de rapadura que quisessem exportar
para esses países tivessem que pagar royalties pelo uso do nome. A OAB/

CE decidiu encaminhar uma notificação extrajudicial às embaixadas da
Alemanha e dos EUA para reclamar da situação. O principal argumento é

que a rapadura é patrimônio histórico e cultural brasileiro.

49 mil novos cargos
O presidente Lula sancionou dia 16/7
leis que criam 49 mil novos cargos em

universidades federais e na rede
federal de educação profissional e

tecnológica. Segundo o Ministério da
Educação, as universidades federais

farão concursos públicos para
preencher 13.300 vagas de

professores e 10.600 de técnicos
administrativos. Para as instituições
federais de educação profissional e

tecnológica, a previsão é de abertura
de mais 9.400 cargos de técnico

administrativo e 12.300 cargos de
professor de ensino fundamental e

médio. Serão instituídos ainda 3.400
cargos no âmbito do MEC, destinados

à redistribuição para as Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes).

Em defesa do diploma
A FENAJ abriu espaço em seu site para manifestações dos jornalistas e da sociedade pela campanha em defesa do
diploma de jornalismo. O julgamento do recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), que põe fim à obrigatoriedade
do diploma está previsto para o segundo semestre de 2008. A coordenação da campanha pelo diploma orienta toda

a sociedade civil a prosseguir defendendo o direito da sociedade à informação de qualidade, inclusive enviando
mensagens para os e-mails dos 11 ministros do STF que julgarão o recurso do Ministério Público Federal. O site da

FENAJ é www.fenaj.org.br

Quarto especial
A partir de dezembro, as gestantes que

optarem pelo parto normal terão direito a
um quarto específico para o procedimento,

com leito e banheiro, em todas as
maternidades do País. A idéia é que o

ambiente seja adaptado a todas as etapas
do nascimento do bebê, que inclui

procedimentos realizados antes, durante e
depois do parto. A medida faz parte de um

conjunto de normas para maternidades
lançado dia 22/7 pelo Ministério da Saúde,
em parceria com a Anvisa e vale tanto para

a rede pública quanto para a privada.

Depois de diversas cobran-

ças da Contraf-CUT e do SEEB/

CE, o Banco do Brasil, através da

Gepes/CE, retomou as negocia-

ções da CCP (Comissão de Con-

ciliação Prévia).

Os processos de conciliação

estavam acontecendo de forma

lenta, o que frustrava os trabalha-

dores. No entanto, desde a última

quarta-feira, 23/7, a Gepes vem

agilizando as sessões, onde tive-

mos a resolução de 29 processos.

A Contraf ressalta que, mes-

mo orientando a retomada das

conciliações, os sindicatos de-

vem ficar atentos à postura do

banco. As CCPs devem ser um

instrumento que garanta os direi-

tos dos trabalhadores. Isso deve

nortear as conciliações.

CCP do BB: Negociações
avançam no Ceará

Número de processos conciliados: 269 75,35%
Frustrados:   66 18,48%
Valor conciliado (R$): 10.334.190,96
Média por conciliado (R$): 38.417,06

QUADRO DE CONCILIAÇÕES ATUALIZADO ATÉ 23/7

O Sindicato dos Bancários do
Ceará realiza no próximo dia 9/8 (sá-
bado), uma reunião dos delegados
sindicais do Banco do Brasil – Capi-
tal e do Interior. O encontro acontece
na sede do Sindicato (Rua 24 de
Maio, 1289 – Centro), às 8h30.

O encontro de delegados sindi-
cais do BB deve discutir temas como
estratégias para a campanha sala-
rial, condições de trabalho, papel
dos bancos públicos e a ratificação
da Convenção 87 da OIT, que defen-
de a organização no local de traba-
lho. Na ocasião, o coordenador do
DIEESE, Reginaldo Aguiar vai
enfatizar os cenários da campanha

BANCO DO BRASIL

Delegados sindicais se preparam para a campanha salarial 2008
salarial 2008 e que os delegados são
fundamentais nesse papel, por atua-
rem como multiplicadores nesse en-
contro das táticas discutidas junto à
entidade.

O diretor do Sindicato Leirton
Leite ressalta que essa reunião es-
pecífica foi sugestão do Conselho de
Delegados Sindicais do BB, que se
reúne quinzenalmente na sede do
Sindicato. “É importante lutar dia-a-
dia pela mudança na estrutura sindi-
cal brasileira, fortalecendo a organi-
zação por local de trabalho, e
atentando para questões como o fim
da unicidade sindical, do poder
normativo da Justiça do Trabalho e

do imposto sindical”, analisou.

CAIXA E BNB – Os delegados
sindicais da Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) devem se reunir no próxi-
mo dia 16/8, às 8h30, na sede do
Sindicato.

Já no dia 23/8, haverá um gran-
de encontro de delegados sindicais
dos três bancos públicos: Banco do
Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e
Caixa Federal – Capital e Interior, que
se reúnem às 8h30, também na sede
do Sindicato, para organizar a cam-
panha salarial 2008. Mais detalhes
serão divulgados em breve, nos veí-
culos de comunicação da entidade.

XXII FUTSOÇAITE

• 8h40 – Banco do Nordeste/Combativos x Real (Campo I)

• 8h40 – Unibanco x AABB (Campo II)

• 10h20 – Safra x BB Metropolitano (Campo I)

• 10h20 – Bradesco Total x Bradesco (Campo II)

CONFIRA A TABELA DOS JOGOS

SAÚDE

No dia 21/8 acontece a próxima
reunião do Grupo de Apoio à Saúde
dos Bancários (GASB). Devido ao
aumento da procura, o Sindicato
criou uma nova turma, já que os
grupos comportam apenas 12 pes-
soas para otimizar os trabalhos.
As reuniões serão mensais, alter-
nando entre as duas turmas de
bancários.

A primeira reunião do GASB foi
realizada no dia 16/6 e o grupo foi
criado especificamente para dar su-
porte aos trabalhadores portadores
de doença ocupacional. A proposta
do Grupo é manter uma discussão
permanente sobre as doenças que
afligem a categoria, bem como o
intercâmbio dos bancários com
doenças relativas ao exercício do
trabalho. As reuniões servem ainda

GASB dá apoio a bancários com
doenças ocupacionais

para a troca de informações ineren-
tes à convivência com as doenças
adquiridas durante o trabalho.

Segundo o diretor Eugênio Sil-
va a idéia do GASB surgiu da soli-
citação dos bancários, que têm di-
ficuldades em conversar sobre as
doenças. “Eles alegam que as ou-
tras pessoas não acreditam que
eles estão doentes realmente, por-
que geralmente as doenças
ocupacionais não apresentam ne-
nhum, ou quase nenhum, sintoma
físico”, informa.

As reuniões do Grupo são
acompanhadas pela assessora de
saúde do Sindicato, a doutora em
Psicologia, Regina Maciel, que dá
apoio aos lesionados, além de di-
cas e conselhos de como eles de-
vem proceder.

Drawlio Joca


