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Em uma 
negociação que 
durou mais de 

10h, o Comando 
Nacional dos 
Bancários 

conquistou a 
manutenção 
dos direitos 

garantidos na CCT 
(pág. 8)

CONSULTA AO CORPO SOCIAL APROVA PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA CASSI
Resultado representa uma vitória dos funcionários e uma derrota do governo; 

se a proposta fosse recusada a Cassi correria o risco de ter sua carteira liquidada e isso 
abriria caminho para a privatização do Banco do Brasil (pág. 3)

Bancários mantÊm jornada 
de trabalho em negociação 

com a Fenaban e não 
trabalharão aos sábados
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UMA SEMANA DE VITÓRIAS 
PARA OS TRABALHADORES

A luta dos trabalhadores no ano de 2019 não tem sido fácil, mas na última semana, os 
bancários puderam comemorar algumas vitórias importantes. 

No dia 26/11, após uma rodada de negociação com a Fenaban que durou mais de 10h, o 
Comando Nacional dos Bancários conseguiu aprovar uma proposta que neutraliza os efeitos 
da Medida Provisória (MP) 905/2019 para a categoria bancária. O Comando garantiu a manu-
tenção da jornada de segunda a sexta-feira, que não haverá aumento de jornada e que a PLR 
continuará sendo negociada com os sindicatos. O trabalho aos sábados somente será permitido 
se houver negociação com o movimento sindical, assim como acontecia antes da MP.

Mas essa vitória não foi fácil. A Fenaban insistia numa proposta que reduzia direitos defi -
nidos, inclusive, na CCT. Aceitar a proposta apresentada inicialmente pelos banqueiros era o 
mesmo que aceitar a implantação da MP e nós, como Comando Nacional, não concordamos. 
Apresentamos uma proposta de aditivo à nossa CCT que garante os direitos e deixamos claro 
que não poderíamos fazer um acordo deste, pois seria reabrir as negociações de termos já 
negociados e defi nidos em acordo coletivo. A negociação se prolongou durante todo o dia e houve várias pausas para 
que as partes discutissem entre si as propostas e contrapropostas que eram apresentadas. Ao fi nal, conquistamos a 
garantia dos nossos direitos.

Outra importante vitória conquistada essa semana foi a aprovação da proposta de recuperação da Caixa de As-
sistência dos Funcionários do Banco do Brasil, Cassi, em consulta realizada ao corpo social entre os dias 18 e 28/11. 
Considerando apenas votos válidos, a proposta foi aprovada com 67,42% dos votos. Esse resultado representa uma 
vitória importantíssima pois, além de salvar a Cassi ainda difi culta o caminho do governo para uma possível tentativa 
de privatização do Banco do Brasil. Além disso, a votação e aprovação expressiva corroboram uma proposta elaborada 
conjuntamente entre as entidades de representação que mantém o caráter solidário da Cassi, onde quem ganha mais 
contribui com mais e quem ganha menos, com menos.

Por fi m, no dia 22/11, tivemos uma ótima notícia com a reeleição de Rita Serrano para representante dos em-
pregados da Caixa para o Conselho de Administração, com uma votação superior aos 81%. A votação expressiva dos 
empregados da Caixa dá reconhecimento ao trabalho feito por Rita no último mandato, que esteve à frente de todas 
as lutas envolvendo a defesa dos direitos dos trabalhadores do banco, votando inclusive contra o teto no Saúde Caixa, 
a transformação da Caixa em S.A, a privatização das operações, entre outros. Mas além disso, essa vitória representa 
um importante ato de resistência necessária em defesa da Caixa 100% pública.

Todos esses fatos reforçam a importância da mobilização e unidade da nossa categoria em defesa dos direitos, dos 
bancos públicos e da nossa Convenção Coletiva. Isso mostra que unidos e mobilizados somos mais fortes. Conquista-
mos essas vitórias porque estávamos juntos e a força da nossa mobilização é o que deve prevalecer nesse momento de 
ataque às entidades e à classe trabalhadora. Só a luta nos garante!



BANCO DO BRASIL: APROVADA A 
PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA CASSI
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A proposta de recuperação da Caixa de Assistên-
cia dos Funcionários do Banco do Brasil foi aprovada 
na consulta realizada ao corpo de associados entre 
os dias 18 e 28 de novembro.

Dos 167.557 associados em dia com suas obri-
gações, 124.267 (74,16%) exerceram o direito de 
voto. Foram 81.982 votos favoráveis à proposta e 
39.608 contrários, com 1.161 brancos e 1.516  nulos. 
Considerando apenas votos válidos, a proposta foi 
aprovada com 67,42% dos votos.

Com a aprovação da proposta, a contribuição 
continuará sendo cobrada pelo percentual de 
salário.

DEPENDENTES – Também foi mantida a solida-
riedade para os dependentes. Como as verbas não 
são “carimbadas”, a contribuição que será paga 
pelo BB para os dependentes dos funcionários da 
ativa será usada também para os dependentes dos 
aposentados.

APOSENTADOS – O desembolso de um apo-
sentado com o dependente, será de 2%, limitado 
a R$ 300. Para os funcionários da ativa, caso ele 
tenha família com três dependentes, a contribuição 
estipulada é de 1,75%, sendo 1% para o primeiro 
dependente, 0,5% para o segundo e 0,25% para o 
terceiro.

PLEITO: CASSI 
REFORMA ESTATUTÁRIA

VOTOS

SIM  81.982

NÃO 39.608

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS  121.590

BRANCOS 1.161

NULOS 1.516

TOTAL DE VOTANTES 124.267

“Esse resultado representa uma vitória muito 
grande para os funcionários e uma derrota do 
governo, que queria ver o fi m da Cassi para ter 
caminho aberto para a privatização do BB. Mas, 

o mais importante foi ter conseguido aprovar 
uma proposta elaborada conjuntamente entre 
as entidades representativas que mantém o 

caráter solidário da Cassi, onde quem ganha mais 
contribui com mais e quem ganha menos com 

menos”
José Eduardo Marinho, diretor do Sindicato 

e funcionário do BB

SINDICATO REALIZA CURSO PREVI PARA PARTICIPANTES

No último dia 28/11, o Sindicato dos Bancários do Ceará, em parceria com a Previ, realizou o curso Previ para 
Participantes. O curso foi elaborado especialmente para participantes formadores de opinião ou que exercem atividades em 
entidades de representação e integra o Programa Mais Previ de Educação Financeira e Previdenciária, tendo como objetivo 
apresentar a Previ no contexto previdenciário, seus planos, produtos e serviços, bem como estreitar o relacionamento com 

os participantes.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: RITA SERRANO É ELEITA 
PARA O CA DA CAIXA COM 81% DOS VOTOS VÁLIDOS

A comissão eleitoral divulgou os 
números da eleição para repre-
sentante dos empregados para 

o Conselho de Administração (CA). A 
conselheira Rita Serrano foi reeleita com 
26.731 votos, o que representa 81,76% do 
total de votos válidos. A eleição contou 
com 32.694 eleitores, um expressivo cres-
cimento em relação aos anos anteriores, 
quando o índice foi de aproximadamente 
30%. A votação de Rita também é a maior 
se comparada a pleitos passados.

“É com muita alegria que recebo o 
resultado, que respalda meu mandato e 
deixa claro que os empregados se opõem 
ao projeto privatista do governo Bolsonaro 
e têm consciência das ameaças presentes. 
Estamos juntos de fato, pois votei contra 
a retirada de direitos, ao teto no Saúde 
Caixa, à transformação da Caixa em S.A, 
à privatização das operações, e tudo isso 
corresponde ao desejo daqueles que vo-
taram em mim”, afi rma.

Para a conselheira, o voto que lhe deu 
vitória representa uma atitude de resistên-
cia dentre as várias que serão necessárias 

durante a nova gestão. Agora, acrescenta, o 
caminho é dar continuidade a essa grande 
união entre bancários e entidades repre-
sentativas que apoiaram maciçamente sua 
candidatura. “Juntos fi zemos essa campa-

nha, juntos vencemos e juntos seguiremos 
frente aos desafi os, por uma Caixa pública 
e pelos direitos de seus empregados”, des-
taca, agradecendo o apoio, a confi ança e a 
participação de todos.

No próximo dia 4/12, a partir das 
18h30, na Assembleia Legislativa do 
Ceará, acontece uma sessão solene 
em comemoração ao Dia do Bancário. 
O evento atende a um requerimento 
da deputada estadual Augusta Brito 
(PCdoB).

Na ocasião, serão homenageados 
diversos bancários que construíram, 
e constroem, o histórico de luta da 
categoria bancária. São eles: Airton 
Fontenele, bancário do BNB, escritor e 
importante referência no que diz respei-
to à história do esporte brasileiro; Ana 
Dantas – bancária do BB, sindicalista 
que participou ativamente da luta ban-
cária no Ceará nos anos 90 e início dos 
anos 2000, sendo importante também 
na defesa dos bancos públicos durante 

SESSÃO SOLENE HOMENAGEIA BANCÁRIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
o governo FHC; Marcos Tavares, também 
bancário do BB; além dos diretores do 
Sindicato, Maria Ronilda de Oliveira (BNB), 
Robério Ximenes (BEC/Bradesco) e Car-
mem Amélia (Bradesco).

O Dia do Bancário é celebrado nacio-
nalmente em 28 de agosto. A data foi 
escolhida por deliberação do 4º Congres-
so Nacional dos Bancários, em 1952. 
Uma greve histórica defl agrada em 28 
de agosto de 1951 se tornou um marco 
para a categoria bancária. Foram 69 dias 
de paralisação enfrentando uma forte 
repressão na luta por reajuste salarial e 
melhores condições de trabalho. Além das 
conquistas salariais e sociais, o movimento 
grevista fez surgir sindicatos de bancários 
em vários pontos do país, unifi cando e 
fortalecendo a organização dos bancários. 

Em 2019, diante de um cenário de 
retirada de direitos dos trabalhadores, 
redução dos postos de trabalho e amea-
ças de privatização dos bancos públicos, 
os bancários são chamados mais uma vez 
a se unirem para resistir à ofensiva que 
vem sofrendo. Pioneira nas mobilizações 
e nas greves, a categoria bancária é uma 
das mais organizadas do país. Direitos 
como jornada de 6 horas, descanso aos 
sábados, licenças maternidade e pater-
nidade ampliadas, entre outras foram 
conquistadas com muita luta. É uma das 
poucas categorias que possui Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), uma conquista 
histórica que em 1º de setembro deste 
ano completará 27 anos de existência. Os 
direitos conquistados têm legitimidade 
em todo o país.



5   Tribuna
Bancária|  EDIÇÃO 1599  |  2 A 7 DE DEZEMBRO DE 2019  |

MOBILIZAÇÃO: TRABALHADORES PROTESTAM 
CONTRA MAIS UMA ONDA DE RETIRADA DE 

DIREITOS PROMOVIDA POR BOLSONARO

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
participou na quinta-feira, 28 
de novembro, do Dia D contra 

o retrocesso e a retirada de direitos. O 
protesto aconteceu em frente ao prédio 
do Fórum Regional do Trabalho, em 
Fortaleza e reuniu diversas entidades 
sindicais e sociais, reafirmando a luta 
pela defesa dos direitos da classe tra-
balhadora.

No último dia 11 de novembro, o 
governo Bolsonaro editou mais uma 
Medida Provisória, a MP 905, que instala 
o “Programa Verde Amarelo”, que traz 
uma nova onda de retirada de direitos 
dos trabalhadores.

A MP tem pontos cruéis como tirar 
dos sindicatos a negociação sobre PLR; 
desregulamentar a jornada de trabalho 
de diversas categorias; taxa o seguro-
desemprego e até suspende a regula-
mentação de diversas profissões, entre 
outras maldades.

Em nível nacional, no último dia 
26/11, as centrais sindicais se reuniram 
com o presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), pedindo que a Casa 
devolva a MP 905 ao governo Bolsonaro. 
“Essa medida é uma aberração e tem que 
ser devolvida”. Segundo o presidente da 
CUT, Sérgio Nobre, foi essa a frase usada 
pelo grupo de sindicalistas para definir a 

Alcolumbre o que significa para a classe 
trabalhadora a MP 905.

Ao receber o pedido oficial de devo-
lução da MP 905, o senador Alcolumbre, 
admitiu, segundo Sérgio Nobre, que 
“concorda com as centrais que a medida 
tem vários aspectos que são prejudiciais 
aos trabalhadores”. “O senador afirmou 
que foi criado um grupo técnico no 
Senado exclusivamente para estudar 
a Medida Provisória 905”, disse Nobre.

A MP aguarda instalação de comissão 
mista no Congresso para tramitar, mas 
já recebeu 1.930 emendas até 20 de no-
vembro, quando foi encerrado o prazo 
para entrega de emendas.

CONVÊNIO: NOVA PARCERIA OFERECE DESCONTOS ESPECIAIS EM ENERGIA SUSTENTÁVEL
O Sindicato dos Bancários do 

Ceará fi rmou convênio com a OK 
Energy, líder em distribuição de equi-
pamentos de energia solar, gerando 
uma economia de até 95% na conta 
de energia.

A empresa oferece projetos resi-
denciais e empresariais e bancários 
sindicalizados têm direito a preços promocionais nos valores dos kits geradores, que 
podem chegar a descontos de até 40% dependendo da potência do kit.

Desde 2015, a OK Energy distribui as melhores marcas mundiais de equipamentos 
fotovoltaicos para todo o Brasil. A empresa trabalha constantemente para atender 
seus clientes com agilidade e efi ciência, buscando diariamente por melhorias em seu 
modelo de negócio e em processos para ser cada vez mais relevantes no mercado. 
Com um estoque amplo, oferece pronta-entrega dos equipamentos, com suporte para 
atender qualquer tamanho e complexidade de projeto.

MAIS INFORMAÇÕES:

Endereço: Rua Joaquim Pimenta, 195 
– Montese 

WhatsApp: (85) 9 9417-4806 

Telefone: (85) 3491.8556

Site: https://souenergy.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/
souenergyofi cial/

Instagram: https://www.instagram.
com/souenergy
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AÇÃO DO BEC: SINDICATO PAGA VALORES 
A CERCA DE 80 BENEFICIÁRIOS

Na quinta-feira, 21/11, o Sindicato 
dos Bancários do Ceará fez o pagamen-
to dos valores de ação jurídica contra o 
Bradesco para cerca de 80 benefi ciários. 
Esse pagamento é a segunda parte dos 
valores repassados aos ex-funcionários do 
BEC, que já receberam a primeira parte 
em valores incontroversos.

De um total de 59 lotes com execuções 
separadas, dessa vez foram realizados 
os pagamentos de mais cinco que foram 
liberados pela Justiça. 

A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos 
Bancários do Ceará em 1998, pedindo o 
pagamento de dois reajustes salariais que 
o Banco do Estado do Ceará (BEC), não 
realizou na época, nas Convenções Coleti-
vas de 1996/97 e 1997/98, e que fossem 
feitos esses refl exos, ou reajustes que o 
BEC não realizou, junto às verbas salariais, 
como 13º, férias, FGTS. Enfi m, todos os 
benefícios previstos pela legislação tra-
balhista e pelas Convenções Coletivas de 
Trabalho dos Bancários (CCT).

A Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do Bra-
desco se reuniu dia 25/11 com 
os representantes do banco para 
tratar do fechamento de 450 
agências até 2020, conforme 
anúncio feito pelo presidente da 
instituição à imprensa no dia 30 
de outubro.

O anúncio foi feito sem que 
houvesse qualquer diálogo com 
o movimento sindical. Por isso, 
a representação dos funcio-
nários procurou o banco para 
obter informações detalhadas 
e deixar claro que vão defender a 
manutenção dos empregos. O movi-
mento sindical quer saber quais são 
as agências a serem fechadas, como 
se dará o fechamento, qual o prazo e 
cronograma para que isso aconteça e, 
principalmente, em que isso afetará 
os funcionários.

O banco alegou que se trata apenas 
de um estudo e que, por isso, não con-
seguiria passar todas as informações, 
mas garantiu que a redução no número 

BRADESCO: COMISSÃO DE EMPRESA QUESTIONA FECHAMENTO DE 450 AGÊNCIAS 

de agências não levará a demissões. O 
banco também disse que, na medida em 
que houver alguma defi nição das etapas 
deste estudo, o movimento sindical será 
informado.

A COE ressaltou ainda que a cláusula 
54 da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) da categoria estabelece que os 
bancos criem programas de realocação 
e requalifi cação profi ssional para evitar 
demissões decorrentes de processos de 
reestruturações dos bancos.

VALORIZAÇÃO DOS EM-
PREGADOS – Os representan-
tes dos trabalhadores também 
questionaram a busca por 
especialistas em investimen-
tos no mercado de trabalho. 
A dúvida era se o Bradesco 
havia abandonado a política de 
valorização do quadro de fun-
cionários da instituição, uma 
vez que o banco sempre alegou 
ser uma instituição de carreira 
fechada. O Bradesco informou 
que a política de valorização 
dos funcionários do banco está 

mantida e que a busca por profi ssio-
nais no mercado visa apenas suprir a 
carência interna de especialistas em 
investimentos para estender esse 
segmento às agências de alta renda. 
Segundo o banco, para ser elegível a 
estas vagas é preciso atender um perfi l 
profi ssional e possuir a Certifi cação 
CEA da Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) e conhecimento em 
tecnologia da informação.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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RODA DE CONVERSA: COMITÊ DE 
MULHERES BANCÁRIAS ANA DANTAS 
PROMOVE DEBATE SOBRE RACISMO 

O Sindicato dos Bancários do Ceará, 
através do Comitê de Mulheres 
Bancárias Ana Dantas, realizou 

no sábado, 23/11, uma roda de conversa 
alusiva ao Dia da Consciência Negra, co-
memorado no dia 20/11. O evento teve 
a presença do escritor, ator, roteirista, 
diretor e educador social (UFMG), Plínio 
Camillo.

Para a roda de conversa Precisamos 
Falar sobre Racismo, Plínio Camillo trou-
xe o debate Notas de Escurecimento, um 
projeto seu que se baseia na utilização 
de poemas de diversos autores negros, 
utilizando-se da literatura brasileira 
para se levantar discussões sobre a luta 
do povo negro, discriminação, racismo 
velado, cultura e resistência.

“A maioria nas favelas, nas cadeias, 
é população negra e não é por acaso. 
Esse é um ponto para se refletir. Os 
negros não vieram ao Brasil a convite. 
Eles eram sequestrados em seus países, 
jogados em navios em condições desu-
manas e os que sobreviviam tinham de 
se adaptar a uma cultura e a um lugar 
que não era o seu. Cultuar santos que 
não eram os seus. E já aí começou a re-
sistência e a luta pela sobrevivência”, 
destacou Plínio Camillo.

Durante os debates, pode-se ouvir 
diversos depoimentos sobre histórias de 
vida, preconceitos sofridos pessoalmente 
ou por familiares/ancestrais, brincadei-
ras veladas ditas no cotidiano da socieda-
de, tipo expressões como “negro de alma 
branca”, “negro querendo ser gente”, 
“casou com uma branca para clarear a 
família” etc. que são ditas em tons de 
piada, mas que são sintomas claros de 
racismo, sim.

Essa foi a mensagem que ficou do 
evento. É contra esse racismo velado e 
institucional, e muitas vezes, até des-
carado, que temos que levantar e lutar!

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Renda reduzida
Levantamento da consultoria 

IDados, com base na Pnad Con-
tínua do 2º trimestre deste ano 
mostra que dos 43,4 milhões 

dos trabalhadores classifi cados 
como “chefes de domicílio”, 11,5 

milhões ganham um salário ou 
menos. A informação é do Recon-
ta Aí. Com a crise, parte desses 
chefes de família perdeu o empre-
go e partiu para a informalidade, 
que bate recorde hoje no país. O 
IBGE visita os domicílios e segue 
padrões internacionais pergun-

tando quem é a “pessoa de refe-
rência naquele lar”. O responsá-
vel pode ser homem ou mulher.

VITÓRIA: BANCÁRIOS NÃO VÃO 
TRABALHAR AOS SÁBADOS

Contra a violência
O Comando Nacional dos Bancários 
cobrou à Fenaban dia 26/11 o canal 
de atendimento às bancárias víti-
mas de violência. O debate sobre 
a proposta já havia sido iniciado 
em abril, na mesa de Igualdade 
de Oportunidades, mas até hoje 
o canal não foi criado. O objetivo 
é atender as mulheres vítimas de 

violência, seja doméstica ou em ou-
tro ambiente social, dando suporte 
psicológico e jurídico. Uma pesqui-
sa da UFC mostrou que a violência 
doméstica gera uma perda de R$ 
1 bilhão por ano ao mercado de 

trabalho. 

Fim dos canudos plásticos
A lei 10.957, que proíbe a venda e a 

distribuição gratuita de canudos plás-
ticos em qualquer estabelecimento em 
Fortaleza, foi sancionada pelo prefeito 
Roberto Cláudio (PDT) dia 21/11. Os 

estabelecimentos terão 180 dias para 
se adequar contados a partir da data 
de publicação. A proibição de canudos 

plásticos na Capital foi proposta pelo ve-
reador Iraguassú Filho (PDT), e entre os 
estabelecimentos afetados pela medida, 
estão hotéis, restaurantes, bares, lan-
chonetes, quiosques, padarias, barracas 
de praia, casas de show, boates, está-
dios, ginásios, ambulantes, comércio 

varejista e atacadista.

O Comando Nacional dos Bancários e a Fe-
deração Nacional dos Bancos (Fenaban) 
negociaram por quase 10h, dia 26/11, 

sobre a proposta que neutraliza os efeitos da 
Medida Provisória (MP) 905/2019. O Comando 
garantiu a manutenção da jornada de segunda a 
sexta-feira, que não haverá aumento de jornada 
e que a PLR continuará sendo negociada com os 
sindicatos. Como é hoje, o trabalho aos sábados 
somente será permitido se houver negociação 
com o movimento sindical.

“Apresentamos uma proposta de aditivo à 
nossa CCT que garante os direitos, a jornada e 
impede a redução salarial da categoria. Os bancos 
propuseram mudanças que mantêm o que diz a 
MP e contrariam o que está em nossa convenção. 
Deixamos claro que não poderíamos fazer um 
acordo deste, pois seria reabrir as negociações 
de termos já negociados e defi nidos em acordo 
coletivo”, explicou a presidenta da Contraf-CUT, 
Juvandia Moreira, que é uma das coordenadoras 
do Comando Nacional.

A Fenaban insistia em alterações que redu-
ziam direitos e alteravam o que está defi nido na 
CCT. Aceitar estas alterações seria o mesmo que 
aceitar a implantação da MP. “Negociamos uma 
Convenção Coletiva e os bancos vão no governo 
e pedem uma medida provisória? Deve haver res-
peito à mesa de negociação por ambos os lados”, 
disse Juvandia. 

Ao fi nal do dia, as negociações sobre o texto do aditivo avan-
çaram bastante. Garantimos:

• Nossa jornada de 6 horas de segunda a sexta;

• Mantida cláusula 11 da CCT (gratifi cação de função de 55%)

• Não trabalharemos aos sábados;

• PLR continuará sendo negociada pelo Sindicato;

• Que os bancos não contratem trabalhadores ganhando me-
nos que o piso da categoria;

• O cumprimento da nossa CCT.

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MP

As negociações 
continuarão nos 
próximos dias. A única 
divergência para a 
não assinatura foi a 
vigência do acordo. 
Reivindicamos que seja 
válido até dezembro de 
2021. Acompanhe os 
desdobramentos das 
negociações no nosso 
site e redes sociais.


