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O polêmico fim da
exigência do diploma

de jornalista
O Supremo Tribunal Federal (STF)

decidiu pelo fim da exigência do diploma

para o exercício da profissão de jornalis-

ta, julgando ação impetrada por entidade

das empresas de comunicação do esta-

do de São Paulo. A decisão provocou

pânico, desolação, indignação e apreen-

são em estudantes, jornalistas e entida-

des da sociedade brasileira.

Sobre os profissionais jornalistas

recai a preocupação com as possíveis

chantagens de empresários da comuni-

cação quanto à ética na investigação,

produção e veiculação de notícias que

afetam interesses políticos e econômi-

cos da empresa, como também o acha-

tamento salarial. Está em jogo a qualida-

de da informação tão bombardeada e

vigiada, que sofre mais um golpe no

processo de moralização, democratiza-

ção e construção da cidadania do País.

Da parte das entidades da socie-

dade, a manifestação de repúdio e apre-

ensão! Entre outras, as seccionais da

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

se manifestaram contrárias à decisão.

As mobilizações de entidades de clas-

se, estudantes e personalidades estão

em plena campanha pela volta da

obrigatoriedade do diploma, inclusive

com uma proposta de emenda constitu-

cional encabeçada pelo senador Antô-

nio Carlos Valadares.

Mas, a decisão do Supremo, a quem

serve? Pela origem, aos interesses dos

empresários da comunicação e, conse-

qüentemente, do fortalecimento do mo-

nopólio do setor. A imprensa no Brasil

nasceu sob a censura e domínio político,

econômico e ideológico da Coroa Portu-

guesa. Infelizmente, seus duzentos anos

de história não conseguiram mudar subs-

tancialmente a trajetória. As capitanias

hereditárias continuam as mesmas na

posse da terra, das indústrias e,

modernamente, dos meios de comunica-

ção. No Brasil, basta identificar os grupos

econômicos na agricultura e na indústria

para saber quem tem o controle das

empresas de comunicação.

Com o processo de redemocra-

tização, a promulgação da Constituição

Federal e o advento das novas tec-

nologias, a informação tem passado por

um processo de maior fluidez, investi-

gando juízes, ministros, parlamentares,

empresários e governantes.

E quem perde? A ética, a cidadania,

a democracia e a sociedade – abre-se

uma brecha também para atingir outras

profissões. E, consequentemente, os

próprios profissionais graduados que tra-

balharão sob maior pressão dos patrões.

Instala-se oficialmente a precarização do

exercício da profissão.

Enquanto a sociedade não rever-

te essa anomalia neoliberal, triplica a

responsabilidade das Instituições de

Ensino Superior, dos professores (as)

e estudantes de Comunicação Social

com a maior qualificação e formação

técnica dos futuros jornalistas, como

também do sindicato da categoria na

fiscalização da ética e cumprimento da

legislação trabalhista.

Jorge Vieira – Jornalista,

diplomado pela UFAL.

Redução da jornada aprovada
pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados
Agora o projeto segue para plenário da Câmara
para ser aprovado (pág. 2)

Conhecidos os quatro
semifinalistas do Campeonato
de Futsal
As semifinais ocorrem no próximo dia 11/7, na
quadra da Faculdade Marista (pág. 3)

Caixa assina acordo aditivo dos
profissionais
A assinatura do aditivo foi realizada dia 29/6,
em Brasília (pág. 3)

Licença-prêmio: bancários do
BNB rejeitam proposta
A proposta do banco frustrou a expectativa do
funcionalismo, que a reijeitou por ampla
maioria (pág. 4)

Chapa 1 vence eleição para
diretoria do Sindicato dos

Bancários

Os bancários elegeram a nova diretoria do
Sindicato que vai comandar a entidade pelo

triênio 2009-2012. A Chapa 1 obteve 3.237 votos
(62,06% dos votos válidos), enquanto que a

Chapa 2 recebeu 2001 votos (37,94% dos votos
válidos), uma diferença de 1.236 votos. O novo
presidente eleito é o funcionário do Banco do

Brasil, Carlos Eduardo Bezerra (pág. 2)

Bancários do Nordeste
definem estratégias para a

Conferência Nacional

Durante a IX Conferência Regional, os participantes debateram os principais temas
da Campanha Nacional (pág. 3)
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Por meio de eleições diretas,
os bancários elegeram a nova
diretoria do Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos
Bancários do Ceará, que vai co-
mandar a entidade pelo triênio
2009-2012. A Chapa 1 obteve
3.237 votos (62,06% dos votos
válidos), enquanto que a Chapa
2 recebeu 2001 votos (37,94%
dos votos válidos), uma diferen-
ça de 1.236 votos. Além disso
foram computados 52 votos em
branco e 51 nulos, totalizando
5.341 votos.

O presidente eleito, funcio-
nário do Banco do Brasil, Carlos
Eduardo Bezerra enfatizou que
essa foi uma importante vitória.
“Agradeço a confiança dos ban-
cários da base do Sindicato e ao
trabalho dos companheiros que
fazem a CUT e a CTB. Juntos,
prosseguiremos na luta pela
organização da categoria bancá-
ria, pela garantia de desenvolvi-
mento econômico, melhorias nas
condições de trabalho, avanços
sociais e econômicos, por mu-
danças na estrutura sindical que
garantam sindicatos livres, autô-
nomos, organizados, com forte
representação de base e tam-
bém por uma sociedade justa,
livre, democrática e soberana”,
afirmou ele.

O atual presidente do Sindi-
cato, Marcos Saraiva, que co-
manda a entidade até o próximo
dia 28/8, ressaltou a lisura do
processo eleitoral. “Essa foi uma
eleição transparente, democráti-
ca e muito participativa, e os
bancários escolheram o que
acharam melhor para continuar
a gestão do Sindicato pelos pró-
ximos três anos”.

Foram 5.341 votantes, de um
universo de 8.770 trabalhadores
aptos a participar das eleições,
que ocorreram entre o dia 29/6 e
1º/7. O pleito contou com 52 ur-
nas, 39 na capital e 13 no interior.
Cada urna ficou sob a responsabi-
lidade de um coordenador e um
mesário, paritariamente indicados
pelas chapas concorrentes. A fun-
ção de ambos se equiparou nas
tomadas de decisões, havendo
diferença apenas nas atribuições,
e não nos poderes.

Para o presidente da Comis-
são Eleitoral, Bosco Cardoso,
“esse processo foi muito bom do
ponto de vista institucional, co-
letivo, pois foi uma experiência
nova”, avalia lembrando que há
21 anos não havia oposição nas
eleições para a diretoria do Sin-
dicato. A Comissão Eleitoral,
composta por cinco membros,
três deles escolhidos em assem-
bleia e dois indicados pelas cha-
pas concorrentes, trabalhou duro
para que não houvesse proble-
mas com a disputa. E deu certo:
um dos pontos mais elogiados
foi a pontualidade e o esforço
para que todos os bancários ti-
vessem acesso às urnas. Segun-

“Chapa 1 – Unidade e
Renovação” vence eleições
para diretoria do Sindicato

do Bosco, a equipe foi funda-
mental para o sucesso, além da
colaboração das chapas, que,
apesar das divergências políti-
cas, encararam com muita serie-
dade o processo eleitoral. A
Comissão contou ainda com uma
secretária e dois advogados.

Suzineide Rodrigues, coor-
denadora da urna fixa da agên-
cia da Caixa Econômica Fede-
ral da Avenida Barão de Studart,
junto com o mesário Francisco
Gonçalves, também teceu uma
avaliação positiva acerca das
eleições: “é um processo bas-

tante transparente, democráti-
co e com bom relacionamento
entre as chapas”, contou a ban-
cária, que aproveitou o perío-
do de três dias para fazer ami-
zade com o companheiro de
urna. Já no segundo dia de
eleição muitas urnas haviam
coletado a maioria dos votos.
Foi o caso da urna itinerante
que ficou sob os cuidados da
coordenadora Maria Helena e
do mesário Juvêncio Hemetério:
eles já haviam passado em 17
bancos, restando apenas seis
estabelecimentos na terça.

Foi aprovada pela Comissão
Especial da Câmara dos Deputados,
no último dia 30/6, em Brasília, a
Redução da Jornada de Trabalho sem
Redução de Salário, de 44h para 40h
semanais. Agora, o projeto segue
para plenário da Câmara, em prazo a
ser estipulado pela própria Casa.

A CUT e as demais centrais sin-
dicais acompanharam a votação
após grande manifestação que pres-
sionou os parlamentares a aprova-
rem a PEC 321/95, em tramitação há
14 anos no Congresso Nacional. Fi-
guras históricas da CUT como o ex-
presidente, Jair Menegueli, acompa-
nharam a votação.

A reivindicação é bandeira da
Central desde sua fundação em
1983 e tem como objetivo gerar mais
empregos com carteira assinada.

Redução da jornada de 44h
para 40h é aprovada na Comissão
Especial da Câmara

Segundo cálculos do Dieese, a
medida pode gerar 2,2 milhões de
novos postos de trabalho.

No ano passado, as centrais
coletaram, em todo o País, 1,5 mi-
lhão de assinaturas em todo o País,
em defesa da redução da jornada,
que foram entregues ao Congresso
Nacional.

A última redução do período
semanal de trabalho ocorrida no
País foi na Constituição de 1988,
quando a jornada foi reduzida de
48h para 44 horas. Para o relator
do projeto, deputado Vicentinho
(PT/SP), ex-presidente da CUT, a
redução da jornada terá pouco im-
pacto nos custos das empresas,
pois a média da duração do traba-
lho no País já é inferior às 44 horas
previstas na Constituição.

A porcentagem de negociações
que renderam reajustes salariais
acima da inflação oficial (INPC) foi
de 78% nos primeiros cinco meses
de 2009, de acordo com dados di-
vulgados na sexta-feira, dia 26/6,
pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese). O índice é leve-
mente maior que o registrado no
mesmo período do ano passado:
77%. Já o índice dos contratos as-
sinados apenas com a reposição
da inflação chegou a 96%, contra
89% de 2008.

No setor de serviços, onde se
enquadram os bancos, as catego-
rias que conseguiram aumento real
nos primeiros cinco meses do ano
passaram de 71% para 78%. Os
reajustes iguais à inflação aumen-
taram de 14% para 18%, e apenas
4% tiveram perdas salariais. A data-
base dos bancários é 1º de setem-
bro e nos últimos cinco anos a ca-
tegoria conquistou aumento real.

Entre outros setores, a indús-
tria apresentou 83%, ante os 86%
do ano passado, dos reajustes aci-
ma da inflação, 11% igual ao INPC
contra os 8% do ano passado. Os
reajustes que só recompuseram as

Índice de acordos com aumento
real no 1º semestre segue alto

perdas da inflação no setor subi-
ram de 28% para 58%.

Segundo o coordenador de Re-
lações Sindicais do Dieese, José
Silvestre, a inflação mais baixa aju-
da a obter os reajustes mesmo que
eles sejam mais baixos do que
seriam com a inflação mais alta. “O
resultado das negociações está in-
fluenciado pela inflação e não pela
crise econômica global, já que os
ajustes nesse sentido se deram
muito mais via emprego de que
pelo salário. Muitas empresas de-
mitiram antecipadamente em fun-
ção da crise e quem permaneceu
empregado teve o reajuste igual ou
superior à inflação”, disse.

A expectativa, de acordo com
Silvestre, são as negociações
que ainda devem ocorrer no pri-
meiro semestre e que, no segun-
do, elas sejam melhores, porque
há sinais de que o pior momento
da crise já tenha passado. “Já há
expectativa de que o Produto In-
terno Bruto (PIB) do País cresça
mesmo que não o suficiente para
anular o que foi negativo no pri-
meiro semestre. E há também
expectativa de que a economia
volte a crescer em 2010”.

Fotos: Drawlio Joca

A apuração terminou
na madrugada do dia
2/7 e o funcionário do
BB, Carlos Eduardo
Bezerra, será o novo

presidente da entidade
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BANCO DO BRASIL

XXVII FUTSAL

CAIXA

O ato de assinatura do aditivo

ao acordo coletivo de 2008, refe-

rente à revisão da tabela salarial

dos empregados do quadro da car-

reira profissional da Caixa, foi rea-

lizado na segunda-feira, dia 29/6,

em Brasília (DF). O aditivo busca

corrigir a tabela do novo Plano de

Cargos e Salários (PCS), que terá

salário inicial de R$ 6.199,00 e final

de R$ 8.704,00, retroativa a 1º de

abril, em uma primeira etapa. A

segunda etapa prevê a adoção, em

janeiro de 2010, da tabela sugerida

pelo Tribunal Superior do Trabalho

(TST), com piso de R$ 6.600,00 e

teto de R$ 9.116,00 pelo valor no-

minal, ou seja, compensados even-

tuais reajustes aplicados na data-

base dos bancários.

Em relação aos dias parados,

o aditivo prevê abono de metade

dos dias não-trabalhados por con-

ta da greve de 50 dias, deflagrada

pelos bancários do quadro de car-

reira (arquitetos, advogados, en-

genheiros e empregados enqua-

drados no RH 060). A outra metade

deverá ser compensada até o dia

31 de dezembro de 2009. A migra-

ção será realizada por aproxima-

ção salarial, considerando o valor

do salário do trabalhador na data

Contraf assina aditivo dos profissionais
ao acordo coletivo de 2008

da migração – diferentemente da

proposta anterior, na qual a migra-

ção retroagia a janeiro. O processo

de migração será feito em 60 dias

após a assinatura do aditivo.

SEMINÁRIO SOBRE O PA-
PEL DOS BANCOS PÚBLICOS –
A presidenta da Caixa, Maria

Fernanda Ramos Coelho, presen-

te à assinatura do acordo, sinali-

zou que concorda com a suges-

tão da Contraf/CUT de realizar

um seminário sobre o papel dos

bancos públicos. Ela recomenda

a participação nesse evento não

só de representantes da Caixa

Econômica Federal e do Banco

do Brasil, mas também do Banco

do Nordeste (BNB) e do Banco da

Amazônia (Basa).

A Contraf/CUT pretende reali-

zar esse seminário o mais breve

possível. O evento, aliás, é de vital

importância para resgatar ações

de políticas públicas. Instituições

como a Caixa, o BB, o BNB e o

Basa são instrumentos imprescin-

díveis de aplicação de políticas

públicas, com atuações no merca-

do que colaboram decisivamente

para o desenvolvimento social e

econômico do País.

Funcionários conquistam implantação
do SESMT e negociações sobre CCP

Durante os dias 3, 4 e 5/7, em
Fortaleza, a FETEC/NE realizou a IX
Conferência Regional dos Bancá-
rios, onde a categoria deliberou so-
bre as principais reivindicações e
estratégias do Nordeste para a 11ª
Conferência Nacional dos Bancá-
rios, de 17 a 19/7, em São Paulo.
“Essa Conferência Regional é o iní-
cio de uma dura caminhada para a
construção de uma campanha sala-
rial que se inicia e a unidade da
categoria é fundamental nesse pro-
cesso. Unidade para avançar nas
conquistas não deve ser apenas o
nosso lema, mas uma bandeira de
luta para todos”, afirmou o presiden-
te do Sindicato dos Bancários do
Ceará, Marcos Saraiva. A Conferên-
cia contou com a participação de
180 delegados de todo o Nordeste.

O coordenador do Dieese/CE,
Reginaldo Aguiar, avaliou os resul-
tados das negociações salariais rea-
lizadas até agora, analisando a infla-
ção e a crise financeira mundial, que
culminou em setembro de 2008. Ele
abordou ainda a tendência do cres-
cimento de trabalho nos bancos, em-
bora se encontre alta rotatividade na
troca de funcionários capacitados e
sua troca por prestadores de servi-
ço, além de fazer uma análise sobre
a conjuntura econômica atual.

Durante o segundo dia do even-
to, Miguel Pereira, secretário de Or-
ganização da Contraf-CUT, abordou
o papel dos sindicatos, a sua força
de mobilização, a relação com seus
associados, a luta por melhores con-
dições de trabalho e o aumento de
salários. Ele enfatizou ainda que de-
vem ser pensadas novas estratégias
para o movimento paredista: “os ban-
cos ficam de portas fechadas, mas
existem os caixas eletrônicos, as
casas lotéricas entre outros serviços

Conferência Regional
reforça estratégia da

unidade dos bancários

que podem substituir as atividades
bancárias”, analisou.

Na ocasião foi lançado ainda o
livro “Profissão Bancária: Identida-
de e Mutação”, que aborda uma
pesquisa realizada pelo Sindicato
dos Bancários.

No último dia, 5/7, foi realizado
o lançamento da campanha da CUT

Definidas as semifinais do
Campeonato

AABB X BNB

BRADESCO X APCEF

Nacional pela Igualdade de Oportu-
nidade na Vida, no Trabalho e no
Movimento Sindical. Logo após fo-
ram eleitos os delegados para a
Conferência Nacional: a Chapa
Unidade Para Avançar nas Con-
quistas foi a única inscrita e o Nor-
deste deve levar 57 delegados e
mais seis observadores.

A XXVII edição do Campeonato de Futebol de Salão dos
Bancários, versão 2009, já conhece os seus quatro semifinalis-
tas. A 9ª rodada aconteceu no último sábado (4/7), na quadra
da Faculdade Marista, quando foram realizados os seguintes
jogos:

Bradesco 11 x 0 BB Metropolitano

Apcef 1 x 1 Real

AABB 9 x 0 BNB/Calouros-6

BNB 6 x 0 Unibanco

Após esta rodada, foram definidas as quatro esquipes
semifinalistas. Confira abaixo a classificação:

1º) Bradesco, com 17 pontos;
2º) AABB, com 15 pontos;
3º) BNB, com 15 pontos;
4º) Apcef, com 12 pontos.

A artilharia do Campeonato está sendo disputada entre os
atletas Jorge Cláudio, do Bradesco, com 13 gols, e João Victor,
da Apcef, com 12 gols.

As semifinais acontecem no próximo dia 11/7, na quadra
da Faculdade Marista, com a realização dos seguintes con-
frontos:

9h – AABB x BNB
10h20 – Bradesco x Apcef

INSCRIÇÕES FUTSOÇAITE – As inscrições para o XXIII
edição do Campeonato de Futsoçaite dos Bancários ocorrerão
no período de 6 a 24/7. As equipes interessadas devem entrar
em contato com a Secretaria de Esporte do Sindicato pelo
telefone 9155.3632. A reunião do Conselho de Representantes
para discutir o regulamento será realizada no dia 28/7, na sede
do Sindicato, às 18h. O Campeonato terá início em 8/8.

A Contraf-CUT e o Banco do

Brasil realizaram, nos dias 2 e 3/7,

em Brasília, a primeira negociação

permanente da minuta de reivindi-

cações do Congresso dos Funcio-

nários do BB, organizado entre os

dias 24 e 26 de abril. Foram trata-

dos na mesa temas como saúde

dos trabalhadores, CCP, CSO/

USO, certificação dos gerentes e

alterações no TAO. Já nesta sema-

na serão definidos calendários para

a continuidade das mesas temáticas

de Saúde e CCP. O banco irá se

posicionar em relação às reivindi-

cações na próxima reunião.

Depois de muita cobrança dos

sindicatos e da intervenção do Mi-

nistério Público Federal, o BB foi

obrigado a assinar um Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC), que

define a implantação na empresa

do SESMT, conforme previsto na

Norma Regulamentadora 4 do

INSS. O banco deve agora verificar

internamente quais as pessoas que

têm qualificação e interesse para

assumir postos na carreira técnico-

científica e depois realizar um con-

curso público para preencher as

vagas restantes.

PLANO ODONTOLÓGICO –

Os trabalhadores cobraram mais

uma vez a implantação do plano

odontológico da Cassi. O banco

afirmou que enfrentou diversos pro-

blemas com a Cassi que impedi-

ram a implantação. Foi assinado

um termo de compromisso entre o

BB e a Contraf-CUT prorrogando o

prazo para 31/01/2010, dentro do

qual o banco se comprometeu a

resolver o problema. “O banco não

cumpriu o acordo e a ANABB, que

está no comando da Cassi, quer

empurrar um plano privado aos fun-

cionários”, afirmou o representante

da Fetec/NE na Comissão de Em-

presas dos funcionários do BB,

Carlos Eduardo.

Em relação ao exame periódico

de saúde, foi realizado um grande

debate com os representantes dos

trabalhadores sobre possíveis alte-

rações no exame. Ficou definido que

será realizada uma nova rodada da

mesa temática de Saúde, na qual

estarão presentes também a Cassi

(que realiza o exame periódico) e

técnicos de ambos os lados.

CCP – Houve consenso de que

é necessário renegociar o contrato,

tendo em vista os problemas que

ocorreram durante a operaciona-

lização das conciliações. Um novo

calendário será definido para reto-

mar as negociações para que o

modelo possa ser retomado.

CSO – Os representantes dos

bancários mais uma vez afirmaram

que o banco comete um equívoco

ao tentar centralizar os serviços,

além de causar inúmeros transtor-

nos para seus trabalhadores. Infe-

lizmente, a empresa reafirmou sua

intenção de manter os princípios do

pacote lançado em março de 2007,

que prevê a criação da CSO.

CERTIFICAÇÃO E ALTERA-
ÇÕES NO TAO – Foi cobrado do

banco que garanta no mínimo mais

uma possibilidade para os gerentes

de módulo avançado que não cum-

priram as regras de certificação pre-

vistas em 2007. A empresa infor-

mou que estudará a proposta

apresentada pelo movimento sindi-

cal que prevê que quem ainda não

cumpriu a norma tenha prazo até

dezembro.
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Reginaldo Aguiar, coordenador do Dieese/CE, falou sobre a conjuntura e o
trabalho bancário

Votação para a eleição de delegados à Conferência Nacional

Fotos: Drawlio Joca
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AÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO

Beneficiários rejeitam proposta
do BNB por ampla maioria

Diante da intransigência do
Santander em abrir negociações
sobre a alteração unilateral feita
pelo banco no HolandaPrevi, fundo
de pensão dos empregados oriun-
dos do Real, a Contraf-CUT orienta
os sindicatos, que possuem agên-
cias do Real em suas bases, a
ajuizar uma ação coletiva para ga-
rantir os direitos dos trabalhadores.
As mudanças nas regras de contri-
buição ao fundo causarão prejuí-
zos aos participantes inscritos até o
dia 31 de maio de 2009.

Para isso, conforme avalia-
ção jurídica, os sindicatos deve-
rão realizar assembleias específi-
cas dos funcionários do ex-Real e
participantes do HolandaPrevi e
debater com os trabalhadores a
opção de buscar pela via judicial a
manutenção do plano antigo. As
ações deverão ser ajuizadas até o
dia 15 de julho.

MOBILIZAÇÃO – O Santander

Sindicatos devem ajuizar ações coletivas
contra mudanças no HolandaPrevi

implantou o novo plano do
HolandaPrevi no último dia 1º de
junho, sem qualquer negociação
com as entidades sindicais. Os
participantes também não pos-
suem representantes eleitos no
Conselho Deliberativo, nem no
Conselho Fiscal. Assim, o banco
reduziu de forma unilateral as
suas contribuições para os cer-
ca de 32 mil participantes do
plano antigo, o que diminuirá as
futuras complementações de
aposentadoria.

A Contraf-CUT levou o tema
para mesa de negociação com o
banco, mas a empresa não aceitou
iniciar o debate. Além disso, a Con-
federação, a Afubesp e o Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo
entraram com recurso administrati-
vo na Secretaria da Previdência
Complementar (SPC), pedindo a
impugnação do registro e a manu-
tenção do plano antigo do
HolandaPrevi.

Depressão
Cerca de 20% das gestantes brasileiras apresentam quadros de

depressão ou ansiedade, indica estudo feito pela Universidade de São
Paulo. Os pesquisadores avaliaram a saúde de 831 gestantes da rede
pública entre o 5º e o 7º mês de gestação. Estes tipos de transtornos
psicológicos na gravidez estão associados a uma incidência maior de
depressão no pós-parto e o nascimento de bebês prematuros ou com

baixo peso. De acordo com o levantamento, entre os fatores que causam
depressão e ansiedade nas gestantes estão o desemprego, a falta de
apoio familiar, a gravidez não planejada e complicações obstétricas.

Recorde cearense
Em 2009, o Ceará bateu recorde tanto em volume de água armazenada

como em quantidades de açudes que sangraram. Dos 131 açudes
monitorados pela Cogerh em parceria com o Dnocs, 117 reservatórios

sangraram, o que representou um acúmulo de 96,13%, chegando a atingir
17,13 bilhões. Semana passada 72 açudes ainda estavam sangrando.

•   •   •

Lei para Ambulantes
Desde a última semana, os trabalhadores autônomos informais com faturamento

mensal de até R$ 3 mil poderão se legalizar e ganhar direitos trabalhistas e benefícios
da Previdência Social. No Ceará, cerca de 400 mil pessoas têm este perfil e poderão
aderir à Lei do Microempreendedor Individual (MEI), aprovada em dezembro do ano
passado. O profissional que aderir à nova legislação terá de recolher, todo mês, 11%
do salário mínimo (R$ 51,15) para o INSS. Além disso, o empresário individual terá de

pagar mais R$ 1,00 de ICMS aos governos estaduais e R$ 5,00 de Imposto sobre
Serviços (ISS) às prefeituras. O recolhimento desses tributos, no entanto, varia

conforme o setor de atividade. Saiba mais no endereço:
www.portaldoempreendedor.gov.br

Motoristas
Os motoristas que forem

condenados por crime de trânsito ou
tiverem se envolvido em acidentes
graves terão de fazer, além de um
curso de reciclagem, exames de
aptidão física e mental, avaliação
psicológica, exame escrito sobre
legislação de trânsito e exame de

direção veicular. Só com a
aprovação nesses exames eles

poderão voltar a dirigir. A lei passou
a valer no último dia 1º/7. De acordo
com o Código de Trânsito, o Detran
poderá apreender o documento de
habilitação até que o condutor seja

aprovado nos exames.

“Não queremos nenhum

privilégio a nenhum

brasileiro em nenhuma

parte do mundo. Nós

queremos apenas que

tratem os brasileiros no

exterior como nós tratamos

os estrangeiros aqui no

Brasil”
Presidente Lula ao sancionar lei que

regulariza situação de 50 mil estrangeiros

Os bancários do Itaú Unibanco
que reúnem as condições neces-
sárias para participar do progra-
ma de incentivo à aposentadoria,
conquistado pelas entidades sin-
dicais, devem ficar atentos. Des-
de o dia 1º/7 os interessados já
podem fazer sua adesão. A con-
quista foi anunciada em negocia-
ção com a direção do banco, no
dia 10/6.

Têm opção de participar quem
já estiver aposentado ou em con-
dições de se aposentar pelo INSS.
O programa é voltado inicialmen-
te aos bancários lotados em pré-
dios administrativos e que tenham
pelo menos 50 anos de idade. A
adesão ao programa é voluntária
e as inscrições se encerrarão no
dia 31 de julho.

CONFIRA QUAIS SÃO OS DI-
REITOS PARA QUEM ADERIR AO
PROGRAMA – Recebimento de
meio salário por ano trabalhado,

limitado ao total de seis salários
– Recebimento de PLR de 2,2

salários, limitado ao teto, e adicio-
nal de R$ 1.980,00 para bancários
do Itaú; e PLR de até 2,2 salários,
limitado ao teto, mais adicional de
R$ 1.530,00 para bancários do
Unibanco. Os bancários receberão
novamente o mesmo valor da PLR
de 2008;

– Plano de saúde garantido por
mais 24 meses, além do período já
previsto pela Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), que pode che-
gar a até mais 9 meses;

– Recebimento de valores equi-
valentes a 13 cestas-alimentação,o
que corresponde a R$ 3.548,00 de
crédito no cartão;

– O banco irá pagar todas as
verbas rescisórias, inclusive a mul-
ta de 40% sobre o montante do
fundo de garantia (FGTS);

– A opção ao programa de apo-
sentadoria não dá quitação total do
contrato de trabalho.

ITAÚ/UNIBANCO

Adesão ao incentivo à aposentadoria
começou desde o dia 1º de julho

Os beneficiários da ação da
licença-prêmio do BNB rejeita-
ram a proposta de acordo feita
pelo Banco para quitação dos
valores devidos com percentual
de 50%. A rejeição foi aprovada
por mais de 90% dos presentes à
assembleia, realizada dia 2/7, na
sede do Sindicato. O Sindicato
dos Bancários do Ceará, no en-
tanto, continuará aberto à nego-
ciação, visando obter do Banco
proposta melhor para o funcio-
nalismo, sem prejuízo das medi-
das judiciais cabíveis.

Durante a assembleia foi fei-
ta exposição pelo advogado do
SEEB/CE, Carlos Chagas, que
detalhou todos os passos da luta
judicial pelo restabelecimento do
benefício e os próximos movi-
mentos a serem seguidos. Carlos
Chagas lembrou que a ação foi
ajuizada pelo Sindicato em 3/8/
2000 com objetivo de restabele-
cer esse direito suprimido na era
Byron Queiroz, em 1997. Ele

explicou que o processo, apesar
de ter sido ganho em todas as
instâncias da justiça trabalhista,
ainda tem um agravo de instru-
mento impetrado pelo Banco
junto ao Supremo Tribunal Fe-
deral. Somente após a derruba-
da do agravo no STF é que se
inicia a execução.

Para o diretor do SEEB/CE,
Tomaz de Aquino, o resultado
da assembleia mostrou a indig-

nação com a proposta rebaixa-
da apresentada pela direção do
Banco. “Rechaçamos esse acor-
do, pois não aceitamos receber
a metade do nosso direito.
Aguardamos até o inicio da
assembleia que uma nova pro-
posta fosse apresentada pelo
banco, o que não ocorreu, mas
vamos continuar cobrando um
percentual digno para acordo”,
concluiu Tomaz.


