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Diante dos êxitos inegáveis do go-

verno, a oposição se perde entre a perple-
xidade e a inveja. Conforme costuma di-
zer Delfim Netto, com autoridade, os
economistas que dominaram o governo
anterior não podem aceitar que o bom
senso de um metalúrgico revele-se muito
mais eficiente do que as teorias acadêmi-
cas. A diferença está no trabalho desen-
volvido pelo governo, sobretudo pelo seu
titular. Lula atua em duas frentes. Na fren-
te interna, tenta reparar injustiças secula-
res para com os trabalhadores.

Na externa, insere o Brasil entre os
atores internacionais, abre mercados, influi
no processo político global. Não é um extre-
mista, mas tampouco um conformista.

O País caminha sem grandes saltos,
mas com firmeza. O governo conseguiu
zerar a dívida externa e reduziu considera-
velmente a dívida pública interna. Graças a
isso, consegue impedir que a crise interna-
cional assuma, entre nós, o caráter
gravíssimo que ocorre em outros países.
Uma das causas desse desempenho é, sem
dúvida, a distribuição –precária ainda – com-
pulsória de renda. O aumento de consumo
de bens industriais duráveis, favorecido pela
atenção oficial aos pobres, permitiu que a
indústria mantivesse o nível de emprego nos
anos anteriores, e, assim, que a economia
permanecesse mais ou menos estável.

Seria de esperar que todas as forças
políticas brasileiras atuassem em busca do
entendimento, a fim de que pudéssemos
vencer todas as dificuldades econômicas
sem crises políticas internas. Mas não é o
que ocorre. A oposição, salvo a exceção de
alguns mais lúcidos, aposta no “quanto pior,
melhor”. Não há prova maior disso do que a
CPI do Senado para investigar a Petrobras.
Em primeiro lugar, não obstante homens
honrados que o compõem, o Senado não
tem, neste momento, autoridade moral e
política alguma para investigar o que quer
que seja. Os escândalos surgidos ali recen-
temente põem a instituição sob suspeita
diante da opinião pública. E o propósito da
oposição não é averiguar possíveis erros da
grande empresa. Querem é tentar a
desestabilização do governo e – ainda pior
– enfraquecer a grande empresa, no mo-
mento em que busca os capitais necessá-
rios para a exploração imediata dos depósi-
tos petrolíferos sob a camada de pré-sal.

Não é relevante para esse grupo de
senadores e deputados o interesse nacional
– e o interesse nacional exige a preservação
da Petrobras, que vem investindo
pesadamente na exploração do petróleo do
profundo subsolo marinho, o que nos torna-
rá um dos maiores produtores do mundo. O
que lhes interessa é apenas tumultuar o
processo sucessório, com a esperança de
que venham a ocupar o Planalto e, no Pla-
nalto, impedir a realização plena do povo
brasileiro e a conquista definitiva da sobera-
nia nacional.

É o direito que têm de espernear. Du-
rante quase toda a História – com exceção
de dois ou três períodos da República, em
que houve resistência contra a injustiça, as
oligarquias têm explorado impunemente o
povo brasileiro e usado dos recursos do
Tesouro para o enriquecimento de famílias
de nome sonoro e caráter discutível. Como,
desta vez, os trabalhadores conhecem me-
lhor os seus direitos e a população rural já
não obedece ao cabresto dos senhores de
engenho e dos latifundiários, os oposicio-
nistas se desesperam.

Mauro Santayana

Jornalista e colunista da Revista do Brasil

O direito de
espernear

Entrevista: o presidente eleito
do Sindicato fala sobre os
desafios da nova gestão
Carlos Eduardo fala ainda sobre as expectativas
para a Campanha Salarial (pág. 2)

Convenção 158 da OIT será
analisada na Câmara
O projeto de decreto legislativo será examinado
pela Comissão de Trabalho da Casa (pág. 2)

Consulta com bancários define
prioridades para 2009
A Contraf realizou pesquisa nacional para
conhecer os anseios da categoria (pág. 3)

BNB: Sindicato busca solução
para passivos trabalhistas
A entidade participou de reunião com GT da
ação de equiparação e consulta sobre a licença-
prêmio (pág. 4)

Empregados da Caixa exigem
PFC digno para todos

Durante o Dia Nacional de Luta, bancários de todo o País foram às ruas para reivindicar
melhorias no plano (pág. 3)

Conferência Nacional dos Bancários vai
discutir eixos da Campanha Salarial 2009

O evento acontece nos dias 17, 18 e 19/7, em
São Paulo, e vai contar com cerca de 700

delegados de todo o Brasil. A delegação do
Ceará será composta por 24 delegados eleitos
durante a IX Conferência Regional, organizada

pela FETEC/NE (pág. 4)
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Tribuna Bancária – Você é um
bancário bastante jovem, tanto em
idade quanto em tempo de banco.
Como foi a sua entrada para o
movimento sindical?

Carlos Eduardo – Eu sou egres-
so do movimento estudantil. Quando
assumi o concurso público do Banco
do Brasil, nós vivenciávamos um
período de transição de fim do go-
verno Fernando Henrique e início do
governo Lula e a CUT, a Central
Única dos Trabalhadores, tinha um
programa de renovação de quadros
e isso acabou sendo um link do mo-
vimento estudantil para o mundo do
trabalho. Desde dezembro de 2004
me encontro como dirigente sindi-
cal. Primeiramente, assumimos a
Secretária de Assuntos Jurídicos
Coletivo, depois a Secretaria de Fi-
nanças e agora, após a candidatura,
a presidência do Sindicato.

E como você se sente prestes
a comandar um dos maiores sin-
dicatos de bancários do País?

Carlos Eduardo – Ciente do
desafio de, respeitando a história do
nosso Sindicato, que já tem 76 anos,
75% da sua categoria filiada, é um
dos maiores sindicatos da CUT no
estado do Ceará, um dos dez maio-
res sindicatos de bancários do País.
Acredito que nós temos que avançar
na defesa do emprego, da saúde,
previdência, segurança, condições
de trabalho e saber que a gente
precisa avançar na representação
do ramo financeiro.

E com relação aos financiá-
rios, como está a mobilização na-
cional no sentido de agregá-los e
de lhes dar melhores condições
de trabalho?

Carlos Eduardo – Essa ques-
tão foi vislumbrada por nós desde a
criação da CUT, de nos organizar-
mos por ramo de atividade. E isso
de fato aconteceu ao criarmos, em
2005, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financei-
ro, Contraf. O trabalhador de finan-
ceira, de lotérica, não tem
contratação, não tem campanha
salarial, é uma interpelação fraudu-
lenta de mão de obra feita pelos
banqueiros. Mas a criação da
Confraf já trouxe avanços. Hoje, nós
já fazemos contratação [de repre-
sentação] da BV Financeira, da

Aimoré, e pretendemos avançar
cada vez mais.

Com relação ao processo elei-
toral que o Sindicato acabou de
passar. Foram 21 anos com Cha-
pa Única e agora, depois de todo
esse tempo, o Sindicato enfrentou
uma chapa de oposição. Como
você encarou esse processo?

Carlos Eduardo – Foram sete
períodos eleitorais que passaram
pelo governo Fernando Collor de
Melo, Itamar Franco, Fernando
Henrique Cardoso e governo Lula.
Nesse período, tínhamos, no primei-
ro momento, uma marginalização do
movimento sindical. Havia um
distanciamento do cotidiano do Sin-
dicato. A partir do governo Lula, nós
voltamos a organizar greves e elas
trouxeram um novo fôlego, não mais
como resistência, mas como uma
participação efetiva dos trabalhado-
res no movimento sindical. E no es-
tatuto do nosso Sindicato é garanti-
da a premissa de que quem é
sindicalizado há pelo menos seis
meses possa se candidatar para a
representação dos trabalhadores. No
entanto, estamos felizes de termos
sido escolhidos como mandatários
dessa nova gestão.

Como você vai procurar, no
comando de uma chapa de situa-
ção, lidar com as diferenças de
ideologias e visões dentro da dire-
toria e da categoria?

Carlos Eduardo – Nós passa-
mos sete mandatos eleitorais neste
Sindicato sem oposição. Mas não
eram chapas que tinham apenas uma
visão. Tivemos agora duas chapas
inscritas com algumas diferenciações
importantes delineadoras dos seus
matizes ideológicos. Mas não temos
agora nem mais Chapa 1 nem Cha-
pa 2. Nós temos agora que organizar
e fortalecer a nossa categoria no
enfrentamento contra o sistema fi-
nanceiro.

Quanto à campanha salarial
2009, quais são os eixos que você
acredita que vão predominar?

Carlos Eduardo – O grande
debate hoje no ramo financeiro é
com relação ao piso da categoria.
Temos ainda que avançar num mode-
lo simplificado de participação dos
lucros. Outras questões econômi-

cas como firmar novas políticas so-
bre saúde, segurança, plano de
cargos e salários e de previdência
complementar para todos os traba-
lhadores, sejam eles de bancos pú-
blicos ou privados.

E você acha que esse argu-
mento da crise ainda vai ser usado
esse ano pelos banqueiros?

Carlos Eduardo – Sabemos que
os banqueiros vão utilizar esse ar-
gumento novamente e que, se não
for esse, eles lançarão mão de ou-
tro qualquer. Mas nós temos que
compartilhar os lucros com os ban-
queiros e agregar outros valores
como aumentar o piso da categoria,
PLR melhor, novos planos de car-
gos e salários para quem tem e a
implantação de um plano para quem
não tem. Esses são os grandes ob-
jetivos da campanha salarial desse
ano, a meu ver.

Qual você acha que é real-
mente o papel de um banco pú-
blico?

Carlos Eduardo – Os bancos
públicos têm de fazer parte do de-
senvolvimento da nação. Hoje, o sis-
tema financeiro é internacionaliza-
do, mas os bancos públicos têm um
papel, ou pelo menos deveriam ter,
de ser uma reserva de confiança
para o desenvolvimento. Nós temos
hoje em torno de 38% do PIB em
crédito, é muito pouco ainda. O pa-
pel de um banco público, aliás, de
qualquer banco, deveria ser gerar o
desenvolvimento. Além disso, o ban-
co público deve ainda procurar regu-
lar o mercado para que ele não seja
algoz da sociedade onde atua.

E essa questão da terceiri-
zação dentro dos bancos públi-
cos, como você analisa?

Carlos Eduardo  – A
terceirização é uma contradição,
porque onde se tinha uma mão de
obra extremamente qualificada,
precariza-se o serviço com o tra-
balhador terceirizado que, além
disso, não tem os mesmos direitos
de um bancário. E a nossa estraté-
gia de também representar os
terceirizados é o que pode agre-
gar a 450 mil trabalhadores ban-
cários, mais um milhão de traba-
lhadores no enfrentamento do
sistema financeiro.

Carlos
Eduardo,

presidente
eleito do

Sindicato, fala
dos desafios

para o
próximo

triênio a frente
da diretoria do

SEEB/CE

E N T R E V I S T A

A Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados rejeitou o requerimento
do deputado Júlio Delgado (PSB/
MG) para arquivar a Mensagem Pre-
sidencial que ratifica a Convenção
158 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que proíbe a de-
missão imotivada. Agora, a matéria
será transformada em Projeto de
Decreto Legislativo da Câmara (PDC)
e será, inicialmente, examinada pela
Comissão de Trabalho. Após análi-
se da Comissão – que ainda aguar-
da relator – a Convenção 158 vai
passar pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

A Convenção 158 da OIT é de
1982 e está em vigor em 34 países,
onde funciona como parâmetro ge-
ral para a defesa da dignidade do
trabalhador e dispõe sobre o término
da relação de trabalho por iniciativa
do empregador, criando um sistema
de referência para a motivação de
dispensa que é parâmetro até para
países não signatários. Ao contrário
do que muitos pensam, isso não
quer dizer estabilidade, mas apenas
que o trabalhador não poderá ser
demitido imotivadamente. O Brasil
chegou a ser signatário do texto en-
tre abril e novembro de 1996, quan-
do o então presidente Fernando
Henrique Cardoso, por pressão da
Confederação Nacional da Indústria

Convenção 158 da OIT será
examinada pela Comissão de
Trabalho da Câmara

(CNI), denunciou a Convenção, ou
seja, decretou que ela deixaria de
vigorar para os trabalhadores bra-
sileiros. Desde então, a questão
está parada no Supremo Tribunal
Federal (STF).

Para pedir a rejeição da Con-
venção 158, o relator Júlio Delgado
(PSB/MG) escreveu 14 páginas sus-
tentando uma idéia de que a Con-
venção é algo ultrapassado e que
representaria um entrave às inova-
ções tecnológicas e aos novos mo-
dos de produzir. Entretanto, a opi-
nião do diretor do Sindicato dos
Bancários do Ceará, Gabriel Motta,
é bem diferente: “a ratificação da
Convenção da OIT é atual, necessá-
ria e urgente, principalmente numa
época de crise em que os trabalha-
dores são responsabilizados ou, no
mínimo, recebem a fatura para pa-
gar o preço da crise. Todas as cen-
trais sindicais levantam a bandeira
da Convenção 158 porque sabem
da importância para a classe traba-
lhadora”. A Convenção vai combater
dois dos maiores inimigos dos ban-
cários – a terceirização e a demissão
para redução da folha de pagamento
– e o envio do texto ao Congresso
Nacional pelo presidente Lula foi re-
sultado direto da 4ª Marcha Nacional
da Classe Trabalhadora, realizada
no final de 2007, em Brasília.

Dentre as principais disposições da Convenção 158 da OIT, estão os
motivos que não constituirão causa justificada para a demissão. São eles:

– Filiação a um sindicato;

– Candidatura a representante de classe ou o fato de já ter atuado
nessa qualidade;

– Apresentar uma queixa contra o empregador ou recorrer perante
as autoridades administrativas competentes;

– A raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familia-
res, a gravidez, a religião, as opiniões políticas, a ascendência
nacional ou a origem social;

– A ausência do trabalho durante a licença-maternidade.

O grupo de trabalho que reúne
representantes dos bancários e do
banco para discutir e propor solu-
ções aos problemas de saúde na
Caixa Econômica Federal, conheci-
do como GT Saúde, aprovou na
terça-feira, dia 7/7, a criação de
comitês de acompanhamento do
Saúde Caixa em cada uma das 15
Gipes (Gerência de Pessoas) espa-
lhadas pelo País.

Cada comitê,  que terá a função
de acompanhar os processos de
credenciamentos e descredencia-
mentos do Saúde Caixa nas Gipes,
vão contar com cinco representan-
tes indicados pelos sindicatos e
dois pela direção do banco, sendo
que pelo menos um dos sete mem-
bros deve ser empregado da ativa
e um aposentado. As reuniões se-
rão trimestrais, mas em caso de

Grupo de trabalho aprova criação de
comitês de acompanhamento

necessidade poderá haver encon-
tros extraordinários.

Além dos comitês de acompa-
nhamento, na reunião realizada em
Brasília nos dias 6 e 7/7, o GT
Saúde também discutiu a RH052,
que trata de acidentes de trabalho.
Houve avanços na discussão, mas
a reunião não foi conclusiva e con-
tinuará em agosto.

“A criação dos comitês de acom-
panhamento do Saúde Caixa é uma
antiga reivindicação dos emprega-
dos, que dependia da definição de
critérios e de parâmetros para seu
funcionamento. Por isso represen-
ta um avanço importante no esforço
dos empregados em melhorar cada
vez mais o atendimento do Saúde
Caixa e a saúde dos trabalhado-
res”, afirma Plínio Pavão, secretário
de Saúde da Contraf-CUT.

O QUE DISPÕE A CONVENÇÃO 158 DA OIT?
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Secretaria de Imprensa

XXII FUTSOÇAITE

CAMPANHA NACIONAL

A consulta nacional que federa-
ções e sindicatos realizaram por
orientação da Contraf-CUT em todo
o País mostra que, na Campanha
Salarial 2009, a maioria dos bancári-
os quer aumento real de salário, com
ampliação da PLR e do piso da cate-
goria, Plano de Cargos e Salários
(PCS), elevação do valor do vale-
alimentação e fim das metas abusivas
e do assédio moral. Em relação ao
índice de reajuste a ser reivindicado
dos bancos, a maioria escolheu o
valor de até 10%, o que significa a
reposição da inflação projetada para
setembro mais 5% de aumento real.

O resultado da consulta subsidia-
rá as discussões e deliberações da
11ª Conferência Nacional dos Bancá-
rios que será realizada de 17 a 19/7,
em São Paulo, quando representan-
tes da categoria de todo o País, eleitos
nas conferências regionais, definirão
a estratégia e a pauta de reivindica-
ções da Campanha Salarial 2009. As
consultas por Estado ou base sindical
também serviram de subsídio para
esses encontros regionais.

Confira ao lado a opinião dos ban-
cários sobre as prioridades da campa-
nha salarial. Como em algumas ques-
tões apresentadas na consulta os
bancários puderam dar mais de uma
resposta, a soma ultrapassa os 100%:

Consulta com a categoria indica aumento real, PCS,
PLR maior e fim do assédio moral

CLÁUSULAS ECONÔMICAS I

• Aumento real de salário: 44%
• PLR maior: 24%
• Ampliação do piso da
  categoria: 24%
• 14º salário: 8%

CLÁUSULAS ECONÔMICAS II

• PCS: 37%
• Ampliação das gratificações de

funções e criação de piso para
comissionados e gerentes: 27%

• Negociação da remuneração va-
riável: 26%

• Não desconto da PLR nos progra-
mas próprios dos bancos: 10%

• Índice de reajuste
  (inflação + aumento real)
• Reajuste de 10%:
  46% dos bancários consultados
• Reajuste de 5% a 10%:
   25% dos que opinaram
• Reajuste de 8% a 10%: 9%
• Reajuste até 10%: 7%
• Reajuste de 15%: 2%
• Reajuste de 8,10%: 2%
• Não responderam: 9%

CLÁUSULAS SOCIAIS

• Vale-alimentação maior: 30%

• Auxílio-educação: 20%

• Garantia de emprego (ratificação
da Convenção 158 da OIT): 15%

• Auxílio-creche/babá de um salá-
rio mínimo: 13%

• Adicional de risco de vida nas
agências e PABs: 10%

• Vale-combustível: 7%

• Licença-maternidade de seis me-
ses: 5%

Saúde, condições de trabalho e
segurança
• Discutir metas abusivas: 35%
• Combate ao assédio moral: 35%
• Segurança contra assaltos e

sequestros: 15%
• Isonomia de direitos aos afasta-

dos por licença-saúde: 15%

Previdência complementar
• Não tem plano de previdência

complementar: 48%
• Tema prioritário para a campanha

2009: 52%

Prioridades para a Campanha 2009

PLR

O Comando Nacional dos Ban-
cários voltou a se reunir com a
Fenaban, dia 13/7, para dar continui-
dade ao processo de negociação de
um novo modelo de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) e retomar
os debates das comissões temáticas.

A idéia dos bancários é estabe-
lecer um percentual, desvinculando-
a da atual lógica da variação anual
do lucro dos bancos e reforçar a
importância da campanha unificada
dos bancários como instrumento de
pressão sobre os bancos.

Na rodada de negociação com a
Fenaban, realizada no dia 29/5, o
principal avanço foi a concordância
dos bancos em debater o conceito
de lucro que será utilizado para o
cálculo da PLR dos trabalhadores.
Hoje, cada banco utiliza conceitos
diferentes, o que diminui a

Comando Nacional negocia modelo
de PLR com a Fenaban dia 13/7

previsibilidade da remuneração dos
trabalhadores.

O Comando aprofundou o deba-
teu sobre o tema em reunião no dia
9/6, na sede da Contraf-CUT. Houve
avanços na discussão do modelo
que será defendido pelos trabalha-
dores, mas não foi fechada uma pro-
posta. Os dirigentes sindicais pre-
sentes se comprometeram a discutir
o tema em suas bases.

“Defendemos um modelo de
PLR simples, transparente e que
valha para todos os bancários”, afir-
ma Carlos Cordeiro, presidente da
Contraf-CUT e coordenador do Co-
mando Nacional. “Para isso, é preci-
so definir uma norma para que os
trabalhadores tenham clareza de
quais são os dados necessários para
definir a base de cálculo da PLR”,
acrescenta.

Em Fortale-
za, o Dia Nacio-
nal de Lutas por
um Plano de
F u n ç õ e s
Comissionadas
digno começou
às 10 horas, de-
baixo do forte sol
característico da
capital. A agên-
cia escolhida foi
a de Iracema, na
avenida Duque
de Caxias. A uni-
dade é símbolo
da luta por
melhorias trava-
da pelos traba-
lhadores da Cai-
xa Econômica
Federal, pois está
numa área bas-
tante movimen-
tada, com inten-
sa demanda, apesar da precária
estrutura.

O empregado da Caixa e
presidente do Sindicato dos Ban-
cários do Ceará, Marcos Saraiva,
lembrou os 50 dias em que os
profissionais da Caixa estive-
ram em greve e ressaltou a im-
portância da campanha da
Fenae, “Mais empregados para
a Caixa – Mais Caixa para o
Brasil”, que visa pressionar a
empresa para alcançar pelo
menos 100 mil empregados em
seu quadro próprio.

Já o diretor do Sindicato
dos Bancários do Ceará e pre-
sidente eleito para a próxima
gestão, Carlos Eduardo, afir-

Caixa: bancários fazem ato
por melhorias no Plano de

Funções Comissionadas

mou que o momento agora é
de dar um pontapé inicial na
campanha salarial, exigindo um
processo de negociação sério,
que venha a satisfazer as ne-
cessidades dos trabalhadores e
evite greves. Ele salientou a
importância de “construir, para
além das políticas públicas, o
respeito ao trabalhador, com
as questões salariais”.

Negociação – Enquanto
isso, em Brasília, a Contraf/CUT,
a Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE/Caixa) e a Caixa
realizaram mais uma rodada de
negociações permanentes. A
Caixa apresentou os diagnósti-

cos para o novo Plano de Car-
gos Comissionados (PCC), cha-
mado de Plano de Funções
Gratificadas (PFG). Destacam-
se a diminuição no número de
cargos; a substituição das três
tabelas salariais em uma única
para todas as funções
gratificadas e o estímulo para
que os empregados possam cres-
cer horizontalmente dentro de
suas carreiras. A Caixa garantiu
que, na sua proposta, não have-
rá redução de remuneração. Os
empregados também apresen-
taram sua proposta para o novo
PCC. A próxima reunião para
apresentação final está pré-
agendada para o dia 16/7.

Empregados querem proposta digna que satisfaça os anseios de todos

 Drawlio Joca

A XXVII edição do Campeona-
to de Futebol de Salão dos Bancá-
rios, versão 2009, conhecerá o seu
campeão no próximo dia 25/7. Os
finalistas foram conhecidos no últi-
mo sábado, dia 11/7, na Faculdade
Marista, durante a semifinal cujos
resultados foram os seguintes:

AABB 4 x  4 BNB
Bradesco 7 x 4 Apcef

As duas seminfinais foram dig-
nas de um campeonato de alto nível.
No primeiro confronto, a AABB as-
segurou sua vaga apenas na prorro-
gação, num disputado empate de 4
x 4. No outro jogo, onde as equipes
buscaram a vitória a cada momento,
o Bradesco derrotou a APCEF, num
jogo emocionante, e ficou com a
segunda vaga para a final.

A artilharia do campeonato está

Bradesco x AABB farão a grande
final do Campeonato

sendo liderada pelos atletas Jorge
Cláudio (Bradesco) e  João Vítor
(APCEF), que já assinalaram 13
gols na Competição.

A final do campeonato aconte-
ce na quadra da Faculdade Marista,
a partir das 9 horas, com a disputa
do 3º lugar entre BNB 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 reu-
nião do Conselho de Representan-
tes para discutir o regulamento será
realizada no dia 28/7, na sede do
Sindicato, às 18h e o Campeonato
inicia em 8/8.

X
AABBBRADESCO

Fotos: Drawlio Joca

O Sindicato dos Bancários do Ceará fez a entrega de todo o material
angariado durante a “Campanha de Arrecadação de Donativos para os
Desabrigados das Enchentes no Estado” no último dia 10/7, no município de
Itaiçaba (a 164,7 km de Fortaleza). Os donativos foram entregues à comuni-
dade de Logradouro, um dos mais prejudicados pelas enchentes.

No total, Campanha lançada em maio pelo Sindicato arrecadou cerca de
1,5 tonelada de alimentos, que foram organizadas em 112 cestas básicas,
cada uma contendo 10 itens. Outras duas toneladas de peças de roupas
também foram coletadas, além de colchões e água potável.

Sindicato dos Bancários entrega
donativos em Itaiçaba
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Moradia
Na primeira edição da coluna que, desde o dia 7/7, publicará em 94
jornais do País, o presidente Lula disse que o governo estudará a

possibilidade de fazer pela internet o cadastramento para o programa
Minha Casa, Minha Vida, de financiamento da casa própria para

segmentos de baixa renda. “As áreas específicas do governo serão
acionadas para o estudo e a possível adoção dessa alternativa”,

afirmou na coluna, intitulada “O presidente responde”.

Lula em cordel
No próximo dia 24/7, às 19h, no Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 –

Meireles), o empregado da Caixa Econômica Federal, Orlando Queiroz, realiza o
lançamento do livro “Lula na Literatura de Cordel”. A entrada é franca. Mais informa-

ções: 8856 2190.

Título Net
Até o fim de agosto, cidadãos

dos 26 Estados brasileiros e do
Distrito Federal poderão solicitar

título de eleitor ou transferir o
domicílio pela internet, de acordo

com informações do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

Chamado Título Net, o serviço
eleitoral eletrônico começou a

funcionar dia 6/7 em Rondônia e
no dia 13/7 chegou à Paraíba.
No Ceará, o serviço só estará
disponível a partir do dia 17/8.

Depois de preencher seus dados
no serviço, o eleitor terá de

comparecer a uma unidade de
atendimento da Justiça Eleitoral

portando documento de
identificação e comprovante de

residência para efetivar o
cadastro e retirar seu

documento.

“Recebo este

prêmio como

reconhecimento

das recentes

conquistas sociais

do Brasil”
Afirmou o presidente Lula ao receber o prêmio
francês Félix Houphouët-Boigny pela Busca da

Paz

Prêmio da Paz
Em visita à França, o presidente Lula foi condecorado dia 7/7 com o
Prêmio Félix Houphouët-Boigny pela Busca da Paz, oferecido pela

Unesco. A premiação coloca Lula como candidato a outra distinção,
esta mais famosa: o Prêmio Nobel da Paz. Em Paris, Lula foi o centro
das atenções dos convidados e do público. Uma enxurrada de elogios
cobriu o presidente brasileiro. O presidente Lula é o primeiro brasileiro

a receber o prêmio francês.

A Contraf-CUT realiza, nos
próximos dias 17, 18 e 19/7, a XI
Conferência Nacional dos Ban-
cários. O evento ocorre no Hotel
Holliday Inn, em São Paulo, e vai
reunir cerca de 700 delegados
de todo o País.

Os bancários irão debater
durante o encontro vários te-
mas referentes a Campanha
Nacional 2009: segurança ban-
cária, saúde e condições de
trabalho, emprego e remune-
ração e previdência comple-
mentar. Esses também serão
os temas dos encontros
temáticos que ocorrem duran-
te todo o dia 17/7. Entretanto,
a abertura solene da Confe-
rência Nacional ocorre apenas
às 20h do dia 17.

Durante o dia 18/7 será rea-
lizado um amplo debate para a
análise de conjuntura nacional e
os efeitos da crise econômica

Conferência Nacional vai
definir estratégias para a
Campanha Salarial 2009

mundial na economia brasileira
e na sistemática dos bancos. Em
seguida, será realizada uma ple-
nária conjunta com todos os
participantes.

O encerramento dos traba-
lhos será realizado no dia 19/7,
às 9h, com a abertura da plená-
ria final.

Durante a IX Conferência
Regional da FETEC/NE, os ban-
cários da região escolheram os
delegados para o evento, sen-
do a delegação composta por
57 delegados e seis observado-
res. O Ceará enviará à Confe-
rência Nacional um total de 24
delegados.

Confira a programação da XI Conferência Nacional

17/julho – 9h às 18h
Encontro temático sobre Segurança Bancária
Encontro temático sobre Saúde e condições de trabalho
Encontro temático sobre Emprego e Remuneração
Encontro temático sobre previdência Complementar

20h – Abertura solene

18/julho – 9h às 18h
10h – Análise de conjuntura
14h – Plenária Conjunta

19/julho – 9h às 15h
9h – Plenária final

No último dia 7/7, em reunião
realizada no Passaré, o grupo de
trabalho paritário sobre a ação de
equiparação das comissões dos
funcionários do BNB às do BB rea-
lizou mais uma reunião.

Na ocasião, o grupo chegou a
um acordo final sobre o
enquadramento das funções res-
tando poucos casos indefinidos. En-
tretanto, isso não será impedimen-
to para a fase seguinte: a fase de
cálculos.

Durante a reunião, o Banco
apresentou uma proposta da base
de cálculo que está sendo analisa-
da pelo Sindicato cujo parecer será
apresentado na próxima reunião do
grupo, que deve acontecer ainda
este mês. O Sindicato está anali-
sando quais seriam as verbas
remuneratórias que entrariam na
composição das funções do BNB
às do BB.

Havendo consenso quanto à
proposta da base de cálculo e seus
critérios de elaboração, o objetivo
principal da próxima reunião será
iniciar o processo de apuração das

GT da ação de equiparação encerra
fase de enquadramento das funções

diferenças das comissões do BNB
às do BB. O Sindicato vai acompa-
nhar todo o processo de cálculo
para que, se forem encontradas
quaisquer divergências, elas já se-
jam negociadas com o Banco para
não retardar o processo.

A AÇÃO – Atualmente, a ação
de equiparação, que já tramita há
cerca de 20 anos, está em fase de
execução na Justiça do Trabalho.
Com o objetivo de dar mais
celeridade ao processo, Banco e
Sindicato resolveram instalar um
grupo de trabalho técnico paritário
que já funciona há cerca de três
meses. “As tratativas da ação tive-
ram um encaminhamento bem ace-
lerado e as negociações estão
transcorrendo de acordo com o
esperado. Esse bom andamento
dos trabalhos do GT nos aponta
perspectivas positivas para um des-
fecho o mais rápido possível”, afir-
mou o coordenador da Comissão
Nacional dos Funcionários do BNB
(CNFBNB/Contraf-CUT) e diretor
do SEEB/CE, Tomaz de Aquino.

LICENÇA-PRÊMIO

O Sindicato dos Bancários do
Ceará realiza, junto aos funcioná-
rios do Banco do Nordeste, bene-
ficiários da ação da licença-prêmio,
uma consulta para a análise da
apresentação de uma contrapro-
posta ao BNB para liquidação do
passivo trabalhista.

Em assembleia realizada no úl-
timo dia 2/7, os beneficiários da ação
da Licença-Prêmio rejeitaram, qua-
se por unanimidade, a proposta de
acordo, apresentada pela direção do
BNB, voltada à quitação da ação. Na
mesma assembleia não foi apresen-
tada qualquer contraproposta a ser
dirigida ao Banco, muito embora os
presentes tenham enfatizado a im-
portância do prosseguimento dos
esforços voltados à imediata solução
do processo.

A diretoria do Sindicato não
se sente autorizada a tomar a

Sindicato realiza consulta com
funcionários do BNB

iniciativa de apresentar uma
contraproposta, diante do que foi
del iberado durante a úl t ima
assembleia, onde não se incluiu
a apresentação de qualquer
contraproposta.

O BNB não tem acenado no
sentido de apresentar uma nova
proposta, apesar das insistentes
provocações do SEEB/CE no sen-
tido de que seja elevada a propos-
ta apresentada anteriormente
(50% dos valores indenizáveis),
enquanto que por outro lado, são
expressivas as manifestações dos
interessados no sentido de que
algo seja feito para que haja o
prosseguimento das negociações.

Entretanto, é importante res-
saltar que qualquer deliberação
somente poderá ser tomada em
nova assembleia a ser convocada
pelo Sindicato.

limpezas de pele e três hidratações
(face ou colo), está no valor de R$
365,00 parcelado nos mesmos mol-
des do pacote corporal.

É importante ressaltar também
que, através do convênio, a
Rinnovare concede, fora dos paco-
tes, descontos de 10% parcelados
em 1 + 3 nos cartões de créditos
aceitos no estabelecimento ou che-
ques pré-datados nos serviços de
tratamento de emagrecimento e re-
juvenescimento corporal e facial; e
descontos de 15% em pagamentos
a vista em dinheiro ou débito em
conta nos pacotes corporais e faciais,
com exceção dos pacotes

promocionais. Os serviços de trata-
mento são realizados com produ-
tos de qualidade e eficácia compro-
vados.

CONVÊNIO

A Rinnovare Clínica de Estéti-
ca, conveniada com o Sindicato
dos Bancários, está com novida-
des para todos os associados que
fazem parte do Sindicato. Nesse
mês de julho, a clínica está com
pacotes promocionais, feitos exclu-
sivamente para os filiados.

O pacote corporal, incluindo 10
Photon Done, 10 Ultra-som, 10
lipoescultura manual (massagem
redutora) e 10 gesso, está pelo
valor de R$ 300,00 parcelado em
até 3x nos cartões ou em 1+2 no
cheque.

Já o pacote facial, incluindo
cinco peelings de diamante, duas

Rinnovare lança pacotes promocionais para
associados ao Sindicato

Rinnovare Clínica Estética
Rua Leonardo Mota, 2597

Dionísio Torres (próximo ao bar
Engarrafamento-Ant. Sales)

Telefone: 3241-2268 / 8786-3691
www.rinnovareestetica.com.br


