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BANCÁRIOS DO CEARÁ ELEGEM 
CHAPA 1 – UNIDADE PRA LUTAR

As eleições aconteceram dias 2, 3 e 4/7 e a Chapa 1 obteve 95,06% dos votos válidos (págs. 4 e 5)

CONFERÊNCIA REGIONAL DA FETRAFI/NE DEBATE DESAFIOS 
DA CATEGORIA BANCÁRIA PARA 2019

A VIII edição da Conferência aconteceu em Fortaleza e debateu principalmente estratégias contra a 
Reforma da Previdência e pela defesa dos bancos públicos (pág. 3)

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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CHAPA 1 É ELEITA COM 95% DOS 
VOTOS. UNIDADE PARA RESISTIR
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Artigo

Nos dias 2, 3 e 4/7, os bancários do Ceará participaram da votação que escolheu o novo 
sistema diretivo do Sindicato dos Bancários do Ceará. A participação da categoria foi, 
inclusive, o ponto alto desse processo democrático, registrando um índice recorde de 

votantes, mesmo com apenas uma chapa concorrendo ao pleito.
Um total de 4.352 bancários votaram e superaram o quórum bruto de 3.825 votos, mostrando 

que a categoria compreende a conjuntura e o chamado do Sindicato nesse momento. A aceitação 
da Chapa 1 também é um ponto de destaque, pois do total de votantes, 4.137 (95,06%) demons-
traram confi ança na nossa proposta. 

Queremos enfatizar ainda que, mesmo com apenas uma chapa concorrendo ao pleito, procu-
ramos seguir todas as exigências do nosso Estatuto, elegendo a Comissão Eleitoral e mantendo 
toda a estrutura necessária para que a eleição transcorresse obedecendo todas as regras. Foram 
36 urnas, sendo 19 na capital e 17 no Interior, percorrendo todas as unidades bancárias e ainda 
foram disponibilizadas urnas fi xas em diversos pontos da capital, enfatizando toda a lisura desse 
processo.

Por outro lado, queremos agradecer a todos aqueles que acreditaram no processo de construção da nossa unidade. Foram 
três eleições com disputa de ideias, em 2009, 2012 e 2015, mas nunca como inimigos, sempre priorizando o debate diverso 
de pensamentos. Entretanto, esse ano superamos nossas diferenças, compreendemos as adversidades desse momento e 
construímos a unidade. Esse amadurecimento tem um porquê, que é mostrar que a categoria bancária está preparada para 
enfrentar as adversidades que aí estão: lutar em defesa dos nossos direitos, da nossa democracia, fazer a resistência aos 
ataques que estamos sofrendo, unidos para nos fortalecermos para enfrentar todas ameaças que o governo Bolsonaro vem 
direcionando à classe trabalhadora e ao movimento sindical.

Passamos recentemente por um golpe no país que, desde então, vem atingindo a classe trabalhadora, com a reforma 
trabalhista, a lei da terceirização, a revelação de conchavos políticos e jurídicos para limar adversários e por tudo isso, pro-
curamos construir essa unidade histórica em nosso Estado. Para que juntos possamos lutar em defesa dos bancos públicos 
e de todo o patrimônio da sociedade brasileira, para fazermos a resistência, porque o momento é realmente de união, de 
“ninguém soltar a mão de ninguém”, na defesa da soberania nacional, dos direitos dos trabalhadores e essa unidade tem 
de ser fortalecida no nosso dia-a-dia.

Gostaríamos, por fi m, de agradecer a confi ança depositada na Chapa 1 – Unidade Pra Lutar, para conduzir nossas lutas 
no próximo período. A nossa responsabilidade é com a classe trabalhadora, defendendo nossa categoria e as lutas de todos 
os trabalhadores.

Nós não fi zemos a unidade para ser apenas uma chapa única, mas para lutarmos juntos, caminharmos juntos, irmos às 
ruas juntos, para defender os trabalhadores, para defender os bancários, para confrontar os ataques que a classe trabalha-
dora vem sofrendo e para, acima de tudo, resistir. Estamos construindo essa unidade para fortalecer nossa maior arma: a 
resistência. Seguiremos juntos, agora mais do que nunca!
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Bancários de toda a região Nordeste estiveram 
reunidos nos dias 5 e 6/7 para participar da VIII 
Conferência Regional da Fetrafi /NE, em Forta-

leza, com a presença de 75 delegados. O encontro 
destacou sobretudo a reorganização do movimento 
sindical bancário para enfrentar o cenário adverso 
que se mostra com o governo Bolsonaro, que prima 
pela retirada de direitos da classe trabalhadora e por 
ameaças constantes às entidades sindicais, que fazem 
o enfrentamento contra essa situação.

Na abertura, dia 5/7, a presidente da Contraf-CUT, 
Juvandia Moreira, fez uma breve análise de conjuntura 
abordando as perspectivas da categoria bancária para 
2019. Segundo ela, é extremamente importante a 
construção da unidade nesse processo. “Não se faz 
resistência sozinho. Cada hora temos uma notícia pior 
do que a outra e essa resistência precisa de unidade. 
Precisamos defender nossa categoria, mas também 
precisamos defender a democracia, a soberania nacional, 
as nossas riquezas, a nossa educação, as empresas 
públicas, o interesse da sociedade brasileira, porque 
defender isso é defender o Brasil”, disse.

No segundo dia, 6/7, aconteceu o painel Reforma 
Trabalhista e Financiamento Sindical, com Gerson 
Marques, do Ministério Público do Ceará e Jefferson 
Oliveira, da Contraf-CUT. Eles abordaram a atual con-
juntura jurídica da Justiça do Trabalho, destacando 
desafi os e perspectivas nesse cenário adverso. Ambos 
destacaram a postura autoritária e perseguidora do 
governo federal e apontaram que o movimento sindical 
deve fortalecer a resistência e se reinventar: construir 
novas estratégias de luta para resistir a esse gover-
no. Na parte da tarde, o painel Negociação Coletiva e 
Indústria 4.0, com o coordenador do Dieese-CE, Regi-
naldo Aguiar, encerrou a programação. Ele destacou os 
desafi os da categoria bancária diante das constantes 
mudanças no modo de produção e a necessidade de 
adaptação dos trabalhadores e das entidades sindicais 
– na construção de suas estratégias de luta – diante 
das novas tecnologias. 

Ao fi nal foram eleitos os delegados do Nordeste à 
Conferência Nacional dos Bancários, que ocorre nos 
dias 2, 3 e 4/8, em São Paulo.

“Estamos enfrentando um cenário extremamente 
adverso e nossa organização enquanto categoria será 
fundamental nesse processo. As entidades sindicais 
estão constantemente na mira desse governo e nós 
precisamos fortalecer nossa unidade e nossa resis-
tência para enfrentarmos todos os ataques desse 
governo à classe trabalhadora”, fi nalizou o presidente 
do Sindicato dos Bancários do Ceará e da Fetrafi /NE, 
Carlos Eduardo.

VIII CONFERÊNCIA REGIONAL DA FETRAFI/NE
É HORA DE RESISTIR: BANCÁRIOS DO 
NORDESTE DEFINEM PRIORIDADES 

DE LUTA PARA 2019
Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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ELEIÇÕES S

CHAPA 1 TEM A ACEITAÇÃO DE 95,
Durante os dias 2, 3 e 4/7, bancá

Ceará puderam participar do processo
do novo sistema diretivo do Sindicato
Apenas uma chapa – Unidade pra Lut
recebendo a aceitação de 95,06% dos
de um total de 4.352 votos válidos. For
votos brancos (2,71%) e 97 votos nu

A participação da categoria foi o p
eleitoral, onde foi registrado o índice
total de 4.352 votos foi superior ao q
de 3.825 votos. Foram 36 urnas, sen
Interior.

A presidente da mesa apuradora, Juva
a Chapa 1 pela construção da unidade n
representatividade nessa eleição “Quer
montar essa chapa única para enfren
estamos vivenciando. Uma unidade que
o fi m das aposentadorias, contra a retir
dos bancos públicos, que vai contribu
soberania, da nossa democracia. A noss
um ato de resistência. É preciso sabed
momento precisa dessa unidade, supe
políticas em defesa dos direitos da cat

O presidente eleito, funcionário do
Eduardo, enfatizou que essa foi um
construção da unidade não foi um pro
mos nossas diferenças em prol de um
dos direitos da classe trabalhadora, 
diante de um cenário extremamente a
fi ança dos bancários da base do Sindica
companheiros – da CUT, CTB, CSP Con
ajudaram a construir essa unidade. J
pela garantia dos nossos direitos histo
melhorias nas condições de trabalho, 
micos e também por uma sociedade ju
soberana”, afi rmou ele. 
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SINDICAIS

5,06% DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ
ncários de todo o Estado do 
esso democrático de escolha 
ato dos Bancários do Ceará. 
Lutar – concorreu ao pleito, 
dos votantes – 4.137 votos 
Foram registrados ainda 118 
 nulos (2,23%).
o ponto alto desse processo 
ice de 76% de votantes. O 
o quórum bruto necessário, 
sendo 19 na capital e 17 no 

Juvandia Moreira, parabenizou 
de no Ceará e pela expressiva 
uero destacar a sabedoria de 

rentar o cenário político que 
que vai reforçar a luta contra 
etirada de direitos, em defesa 
buir para a defesa da nossa 
ossa unidade é antes de tudo 
bedoria para entender que o 

uperando diferenças e forças 
categoria bancária”, disse.
do Banco do Brasil, Carlos 

uma importante vitória. “A 
processo fácil, mas supere-
um projeto maior de defesa 
a, sobretudo, os bancários, 
te adverso. Agradeço a con-
dicato e ao trabalho de todos 
Conlutas e Intersindical – que 
. Juntos, estaremos na luta 
istoricamente conquistados, 

ho, avanços sociais e econô-
e justa, livre, democrática e 

Fotos: Normando Ribeiro – SEEB/CE
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DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO

CENTRAIS VÃO ÀS RUAS DIA 12 DE JULHO 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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As centrais sindicais defi niram o dia 
12 de julho como o Dia Nacional de Mobi-
lização Contra a Reforma da Previdência. 
As centrais se reuniram no dia 25/6 para 
discutir a estratégia a ser adotada nos 
próximos dias na luta contra a reforma 
da Previdência de Bolsonaro. 

No dia 27/6, a Câmara dos Deputados 
cancelou a reunião da Comissão Especial 
que analisa a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 06/2019, da reforma da 
Previdência. Com a decisão, o cronograma 
do principal projeto econômico do gover-
no Bolsonaro tramitando no Congresso 
Nacional sofre mais um revés e a votação 
no plenário, se nada mudar, deve ocorrer 
no segundo semestre.

Com isso, a pressão aos parlamentares 
vai aumentar nos próximos dias, sobre-
tudo nas bases eleitorais dos deputados, 
além das recepções nos aeroportos. Outro 
instrumento de mobilização que deve ser 

usado de for-
ma intensiva 
nos próximos 
dias é a comu-
nicação pelas 
redes sociais. 

Para bar-
rar a refor-
ma, a CUT e 
demais cen-
trais  estão 
m a r c a n d o 
presença no 
Congresso e 
dia logando 
com todos os 
partidos sobre os efeitos nefastos da re-
forma para a classe trabalhadora e para 
a economia brasileira.

Temos de seguir mobilizados, pois até 
mesmo os pontos que foram retirados 
da reforma pelo relator do projeto ainda 

podem voltar no Plenário e só nossa mo-
bilização vai ter força para barrar essa 
reforma.

Acesse https://napressao.org.br/ e 
pressione os deputados a votarem contra 
a reforma da Previdência.

Em mais uma edição do Motobancários, dia 29/6, bancários 
adeptos do motociclismo subiram a serra de Guaramiranga. O 
Motobancários é uma das atividades de entretenimento da Se-
cretaria de Esporte e Lazer do Sindicato dos Bancários do Ceará.

O movimento nasceu em 2011 e tem como objetivo propor-
cionar o congraçamento dos adeptos do motociclismo dentro 
da categoria bancária. “Essa é uma oportunidade dos adeptos 
dessa modalidade esportiva de se integrar a um grupo que se 
reúne, mensalmente, para realizar passeios pelas praias e serras 
do Ceará. Além da integração, os bancários podem fazer novas 
amizades e trocar experiências sobre a prática do motociclismo”, 
destaca Ribamar Pacheco, um dos organizadores do projeto.

O movimento é aberto a todos os bancários que gostam de 
moto. “Não existe um padrão de moto para participar. Nosso 
objetivo é proporcionar bons momentos aos adeptos do moto-
ciclismo e fortalecer os laços de amizade dentro da categoria”, 
reforça o diretor Bosco Mota, outro dos organizadores do 
Motobancários.

Para fazer parte desse projeto ou saber mais informações 
sobre os próximos passeios, entre em contato com 85 9.9155 
3632 (Ribamar) ou 9.9155 4822 (Bosco).

ESPORTE E LAZER: MOTOBANCÁRIOS SOBE A SERRA DE GUARAMIRANGA
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMPREGADOS 
COBRAM O FIM DOS 

ABUSOS 
NO PROCESSO DE 
REESTRUTURAÇÃO
A Contraf-CUT cobrou da Caixa, dia 28/6, 

a suspensão da reestruturação promovida 
pelo banco que afeta mais de mil bancários 
de áreas meio em todo o país. A medida foi 
tomada unilateralmente, sem negociação com 
o movimento sindical, o que fere cláusula do 
Acordo Coletivo de Trabalho. A Caixa alega 
que não está descumprindo o ACT, porque não 
considera uma reestruturação. 

Os representantes dos empregados pro-
puseram que antes de promover um processo 
arbitrário de reestruturação, a Caixa abra a 
possibilidade de os trabalhadores, de forma 
voluntária, se transferirem para as agências. A 
Caixa respondeu que tomará essa medida em 
uma eventual nova reestruturação.

A Caixa não se dispôs a resolver de forma 
geral os problemas e nem a suspender a rees-
truturação, e se dispôs a ver de forma pontual 
os descomissionamentos. Por isso, orientamos 
os empregados da Caixa a procurarem o Sindi-
cato para denunciar possíveis abusos durante 
o processo de desestruturação do banco.

DESRESPEITO CONTINUA – O desrespeito 
da Caixa com os empregados fi cou ainda mais 
claro dia 1º/7, quando o banco não enviou 
nenhum representante para a mediação com 
o Ministério Público do Trabalho que busca 
a suspenção da reestruturação. As entidades 
buscaram o MPT na tentativa de avançar nas 
negociações e solucionar os problemas. A Cai-
xa, ao invés de comparecer à audiência, pediu 
que ela fosse adiada. Uma nova audiência foi 
marcada para o dia 8 de julho.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 
MOVIMENTO SINDICAL 

CONDENA ATITUDE AUTORITÁRIA DE 
PRESIDENTE DA CAIXA

O movimento sindical bancário condena a postura do presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro Guimarães, ao mover uma ação judicial de 
indenização por danos morais contra o ex-presidente da Fenae, Pedro 

Eugênio Beneduzzi Leite, de acordo informações do site Consultor Jurídico, em 
matéria divulgada dia 28/6.

O atual presidente da Caixa acusa Pedro Eugênio de injúria e difamação nas 
redes sociais. A ação tramita na Justiça de Brasília, em caráter sigiloso, utili-
zando-se da tática de criação do inimigo interno e da criminalização da política, 
confi gurando-se assim como um atentado à liberdade de expressão traduzida 
na organização autônoma dos trabalhadores do banco. Em tempo, esse é um 
dos direitos basilares de uma sociedade plural e democrática.

O exercício do direito de criticar é prerrogativa constitucional assegurada, 
não havendo conduta antijurídica de Pedro Eugênio a partir do momento em que 
o mesmo usa seus meios de comunicação para alertar a população sobre as 
possíveis consequências negativas de decisões que estão sendo tomadas para 
a Caixa Econômica Federal. 

A ação do presidente da Caixa contra Pedro Eugenio é mais uma na es-
tratégia de enfraquecimento da instituição. Começa-se com a censura a um 
empregado, o lado mais frágil, para depois atacar a sociedade civil organizada 
e suas entidades representativas. O movimento nacional dos empregados está 
se unindo para defender o banco, resistindo aos retrocessos perpetrados por 
gestores de plantão. Mesmo diante dessas e outras ameaças, o movimento 
sindical bancário não vai arrefecer da luta e nem se calar diante das temeridades 
administrativas e perseguições.

Diversas entidades representativas dos empregados publicaram notas de 
solidariedade a Pedro Eugênio, tais como Fenae, Contraf-CUT, Fetrafi /NE, entre 
outras, reafi rmando estarem ao lado dos trabalhadores na construção de um 
banco 100% público, onde haja condições de trabalho dignas e valorizando o banco 
como principal pilar das políticas públicas no país. A crítica pública é necessária 
sempre que um gestor, qualquer que seja, demonstrar descaso pelas diretrizes 
inerentes da Caixa. Essas entidades sempre se posicionaram diante de várias 
ameaças à Caixa e jamais se silenciarão diante de tentativas sistemáticas de 
desmoralizar a instituição e seus trabalhadores.

“Esse comportamento do presidente da Caixa é um ataque 
à liberdade de expressão e à crítica dentro do processo 
democrático. O fato de ele considerar que não se pode 

mais fazer críticas a agentes públicos que estão em cargos 
igualmente públicos, não condiz com os princípios da 

democracia e sim, com a ditadura. Seguiremos na luta em 
defesa da Caixa e não nos calaremos. Todo o nosso apoio ao 

companheiro Pedro Eugênio”
Túlio Menezes, diretor do Sindicato e empregado da Caixa



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

SINDICATO GANHA DECISÃO FAVORÁVEL
EM AÇÃO SOBRE AUXÍLIO CRECHE DO BNB
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Enem digital
O Ministério da Educação anunciou dia 2/7 
que começará a aplicar a prova do Enem 
digital em 2020. A aplicação acontecerá 

em modelo piloto em 15 capitais no ano que 
vem e atingirá 100% em 2026. Esse ano, 
a aplicação do Exame ocorre em papel. O 
Enem digital será aplicado nos dias 11 e 

18/10/2020. Já a prova tradicional, em pa-
pel, será realizada nos dias 1º e 8/11/2020. 
A empresa contratada para realizar a aplica-
ção do Enem será responsável por oferecer 
computadores e demais equipamentos para 

a prova. Terão Enem digital: Belém, Belo 
Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, 

Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, 
Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janei-

ro, Salvador e São Paulo.

Decisão proferida em primeira instância pela 5ª 
Vara Federal do Ceará, em favor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, reconhece que não deve 

incidir imposto de renda sobre o Auxílio Creche/Babá 
pago aos funcionários do Banco do Nordeste do Brasil.

A ação foi ajuizada em dezembro de 2018 e pede 
ainda que a União Federal seja condenada a ressarcir 
todos os valores cobrados indevidamente nos últimos 
cinco anos, benefi ciando todos os empregados do BNB 
que recebem ou que receberam Auxílio Creche/Babá 
nos últimos cinco anos. 

Os valores concedidos a título de auxílio-creche/babá 
não assumem qualquer viés de acréscimo patrimonial. 
Sendo assim é nítida sua natureza indenizatória, ine-
xistindo ocorrência de fato gerador do tributo.

A petição do SEEB/CE foi sedimentada na análise de 
contracheques anexados aos autos, denotando-se claramente que 
o Banco do Nordeste do Brasil vem retendo mensalmente o IRPF 
sobre o auxílio-creche/babá dos seus empregados repassando-
o à União Federal, o que caracteriza cobrança de tributo sem a 
ocorrência do respectivo fato gerador, previsto no Art. 43 do 
Código tributário Nacional (acréscimo patrimonial/aquisição de 
disponibilidade).

Ainda cabe recurso da decisão, que deverá seguir para o Tri-
bunal Regional Federal de Recife para julgamento em segunda 
instância. Caso a ação transite em julgado com decisão favorável, o 
Sindicato convocará futuramente os benefi ciários para apresentar 
a documentação necessária para a execução dos créditos devidos.

Papa Francisco
O papa Francisco divulgou 
um vídeo dia 4/7 em suas 

redes sociais ressaltando a 
importância da independência 
dos juízes e disse ainda que 
devem ser “isentos de favo-
ritismos e das pressões que 
possam contaminar as deci-
sões que devem tomar”. “Os 
juízes devem seguir o exemplo 
de Jesus, que nunca negocia 
a verdade. Rezemos para que 
todos aqueles que adminis-
tram a justiça operem com 

integridade e para que a injus-
tiça que atravessa o mundo 
não tenha a última palavra”, 

afi rmou o Pontífi ce.

Desemprego e 
insatisfação

O medo do desemprego aumen-
tou e a satisfação com a vida 
diminuiu, de acordo com pes-

quisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) divulgada dia 

3/7. Entre as 2 mil pessoas 
consultadas em 126 municípios, 
o índice do medo do desemprego 
cresceu 2,3 pontos e alcançou 

59,3 pontos. Já no nível de 
satisfação, o indicador caiu 0,5 
ponto no mesmo período. De 

acordo com a CNI, a preocupa-
ção diante do fechamento de 
postos de trabalho vem cres-

cendo desde dezembro. 

“A decisão da justiça favorável a não incidência 
de imposto de renda sobre o auxílio creche é mais 
uma iniciativa exitosa do Sindicato em favor de 

seus associados. Demonstra o zelo e a competência 
do departamento jurídico da Entidade quando 

se trata de defender os interesses dos seus 
representados. Continuaremos fi rme e forte no 

combate a qualquer iniciativa patronal que 
prejudique os trabalhadores(as) da Instituição”

Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato e 
coordenador da CNFBNB


