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BANCOS FRUSTRAM PRIMEIRA
RODADA DE NEGOCIAÇÃO

Na primeira rodada de negociação da Campanha Nacional 2018, realizada na quinta-feira
28 em São Paulo, os bancos frustraram a expectativa do Comando Nacional dos Bancários de
que seria definido um calendário de negociação
sobre a pauta de reivindicações apresentada no
dia 13 de junho e seria assinado um pré-acordo
estendendo a validade da Convenção Coletiva
(CCT) até que a próxima esteja negociada, de
forma a garantir os direitos conquistados pela
categoria que correm riscos por causa da reforma trabalhista. Mesmo sabendo dessas reivindicações desde o dia 13, os negociadores da Fenaban disseram que vão consultar os bancos e trazer uma resposta na segunda rodada de negociação, que ficou marcada para o dia 12 de julho.
“Viemos para a mesa com disposição total
de negociação e a expectativa de sair com um
pré-acordo assinado, garantindo os direitos dos
trabalhadores, como vales refeição, alimentação, auxílio-creche/babá, mas isso foi frustrado
pela postura dos bancos que não deram resposta
nenhuma ao assunto”, critica a presidenta da
Contraf-CUT, Juvandia Moreira, coordenadora
do Comando.
A dirigente destacou que, em anos anteriores, o pré-acordo que garantia a ultratividade
sempre foi respeitado. “Este ano sequer garan-

tiram que isso será feito na próxima negociação.
Reforçamos que essa é uma prioridade dos bancários”. O pré-acordo foi apresentado à Fenaban no dia da entrega da pauta, em 13 de junho.
A atual CCT e os direitos nela previstos têm
validade somente até 31 de agosto, já que a data
base da categoria é 1º de setembro. Por isso, a
ultratividade é uma prioridade para a categoria,
principalmente diante da vigência da legislação
trabalhista do pós-golpe que autoriza a retirada
de direitos. A lei 13.467, de novembro de 2017,
foi gestada e aprovada pelos empresários,
dentre eles os bancos.
“A postura da Fenaban foi muito ruim na
mesa de negociação. Em vez de assinarem o
pré-acordo de ampliação da validade da CCT,
como sempre fizemos nos anos anteriores, os
representantes dos bancos vieram com um
discurso de ameaças e de intimidação que vai no
sentido de legitimar a reforma trabalhista,
contrariando até mesmo a posição defendida
pelo presidente da Fenaban, Murilo Portugal,
que na entrega da pauta de reivindicações,
exaltou a Convenção Coletiva da categoria e
disse que ela precisa ser preservada”, afirma
Edmilson Trevizan, presidente do Sindicato.

BANCO DO BRASIL

BB PÕE A MÃO NO BOLSO
DOS ASSOCIADOS E QUER
RASGAR ESTATUTO DA CASSI

Na última reunião da diretoria executiva da
Cassi, os dois indicados pelo banco e o diretor recém-eleito, Luiz Satoru, aprovaram aumento de coparticipação dos associados em consultas e exames
sem comunicar previamente a ninguém. O único
voto contrário foi do diretor eleito Humberto
Almeida.
O assunto foi encaminhado ao Conselho Deliberativo, onde o presidente Faraco, também eleito recentemente, pretende convocar reunião imediata
não presencial para referendar a decisão da diretoria, certo de que aprovará com apoio dos quatro conselheiros indicados pelo banco.
Não é a primeira vez que a diretoria decide por 3
a 1 e o Conselho Deliberativo por 5 a 3, a favor do
banco e contra os associados.
Diretor eleito quer convencer entidades a
apoiar proposta do banco.
Na terça-feira(26/06) o diretor eleito Satoru
convidou entidades para apresentar a proposta do
BB para tentar convencê-las a aceitar, com algumas
mudanças:
·Aumento definitivo da contribuição dos associados para 4%, mantendo a contribuição patronal em 4,5%
·Voto de minerva para o BB no Conselho Deliberativo
·Criação de contribuição por dependente, com
valores maiores para dependentes de aposentados e
menores para dependentes de ativos
· Implantação de uma Gerência de TI escolhida
pela diretoria, no mesmo nível hierárquico da dire-

toria e sem passar por processo eleitoral, o que na
prática derruba a paridade na governança e dá mais
poder ao banco.
A proposta é alterar a governança sem consulta
ao Corpo Social. Os dois diretores indicados pelo
banco e o diretor eleito Satoru fizeram algumas modificações na proposta do BB, mas mantiveram sua
essência.
Comissão de Empresa não apoia esta farsa
O BB abandonou a mesa de negociação porque
lá não conseguia impor sua vontade. Despreza as
entidades sindicais e associativas como legítimos
representantes dos associados, faz terrorismo junto
aos funcionários e tenta usar dirigentes eleitos como defensores de suas propostas.
O resultado é que o banco está conseguindo criar um consenso dos associados contra as suas propostas, como têm feito os conselhos de usuários de
vários Estados.
Para Wagner Nascimento, coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, o princípio básico de se consultar a Corpo Social está sendo destruído e prejudicando ainda mais os associados da CASSI. “Pois abre brechas para retirada de direitos e aumento dos custos só para os associados. O banco errou nas contas e não admite,
quer passar por cima dos associados para não ter
que explicar seus erros

EMPREGO

STF PROÍBE VENDA DO CONTROLE
ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo
Tribunal Federal (STF), concedeu na quarta-feira
(27) uma liminar (decisão provisória) impedindo
que o governo venda, sem autorização do Legislativo, o controle acionário de empresas públicas de
economia mista, como é o caso de Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, por exemplo.
A decisão também inclui empresas subsidiárias e
controladas das estatais e abrange ainda as esferas
estadual e municipal da administração pública.
Com isso, na prática, ficam suspensas as privatizações de estatais de capital aberto no país.
"A defesa dos bancos públicos especificamente,
e das estatais de modo geral, é uma das prioridades
da categoria. Sabemos da importância destas empresas para o desenvolvimento econômico e social
do país", disse Juvandia Moreira, presidenta da
Contraf-CUT. "Mas, trata-se de uma decisão liminar. Vamos manter a mobilização e a luta até conquistarmos a vitória definitiva", completou
Juvandia.
Lewandowski proferiu a decisão ao julgar uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) aberta
em novembro de 2011 pela Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT),
questionando dispositivo da Lei das Estatais
(13.303/2016).
Para o ministro, “a venda de ações de empresas
públicas, sociedades de economia mista ou de suas
subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o
controle acionário”. Na decisão, Lewandowski disse ter interpretado, conforme a Constituição, o Artigo 29 da Lei das Estatais, que prevê dispensa de licitação para a venda de ações de empresas públicas.
Ele determinou que a dispensa de licitação só
deve ocorrer no caso de venda de ações que não implique na perda de controle acionário.
Lewandowski mencionou “uma crescente vaga
de desestatizações que vem tomando corpos em todos os níveis da Federação” para justificar a urgência da medida. Para o ministro, se privatizações
forem efetivadas “sem a estrita observância do que
dispõe a Constituição”, isso resultará em “prejuízos

irreparáveis ao país”.
Outras duas ADIs, abertas pelo PCdoB e pelo
estado de Minas Gerais, também questionam dispositivas da lei e estão sendo julgadas em conjunto por
Lewandowski. A decisão desta quarta-feira (27) é
válida até que o mérito das ações seja julgado em
plenário pelo STF.

HUMOR
ELEMENTAR MEU CARO WATSON
Sherlock Holmes e o doutor Watson vão acampar.
Após um bom jantar e uma garrafa de vinho,
entram nos sacos de dormir e caem no sono.
Algumas horas depois, Holmes acorda e sacode
o amigo.
'Watson, olhe para o céu estrelado. O que você
deduz disso?'
Depois de ponderar um pouco, Watson diz:
'Bem, astronomicamente, estimo que existam
milhões de galáxias e potencialmente bilhões de
planetas. Astrologicamente, posso dizer que Saturno está em Câncer. Também dá para supor, pela
posição das estrelas, que são cerca de 3h15 da
madrugada.
O que você me diz, Holmes?’
Sherlock responde:
'Watson, seu idiota! Alguém roubou nossa
barraca!'.

CAMPANHA SALARIAL

FETEC-CUT/SP INICIA CARAVANA DE
MOBILIZAÇÃO DOS BANCÁRIOS
nos salários dos bancários, também lutamos por
mais contratações e respeito aos funcionários, entre
outros pontos”, disse Edmilson.
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIARIOS
DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO.

A Federação dos Bancários da CUT de São
Paulo (FETEC-CUT/SP) iniciou na segunda-feira
(25) sua caravana de mobilização da categoria para
a Campanha Nacional dos Bancários 2018. A primeira cidade que recebeu a caravana foi Presidente
Prudente. Outras 12 cidades sedes dos sindicatos
filiados, além de Bauru, serão visitadas.
Os dirigentes sindicais de diversas cidades do
estado participaram da caravana da FETEC, em
Presidente Prudente, no Oeste Paulista, e divulgaram à categoria informações sobre as negociações
com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e
as específicas de cada banco. “Nossa luta é ampla, a
categoria tem entre os principais eixos de luta a necessidade de unificar esforços contra os ataques aos
direitos trabalhistas e entrega do patrimônio nacional, promovidos pelo governo Temer”, disse o presidente do Sindicato, Edmilson Trevizan.
Segundo o Secretário Geral da FETEC-CUT/
SP, Eric Nilson, além de mobilizar a categoria para a
campanha, a caravana dialoga com a população sobre o papel do sistema financeiro e sobre direitos
que podem exigir dos bancos enquanto clientes, assim como a instrui como e onde fazer suas reclamações. “É importante que todos saibam que faremos valer nosso lema “Todos por Direitos. Resistir
e Vencer”, completa.
Para o presidente do Sindicato, um dos méritos
da caravana da FETEC-CUT/SP é justamente
permitir mostrar à categoria e, principalmente, à
população que a Campanha dos Bancários é muito
mais do que uma campanha salarial. “Mostramos à
população que quando fazemos uma greve é porque
os banqueiros não aceitam negociar e negam nossas
reivindicações. Vamos além de cobrar aumento real
BANCÁRIOS

PRESIDENTE PRUDENTE

CUT

Pelo presente edital, faço saber que nos dias 26 e 27
de julho de 2018, na sede desta entidade e através de
mesas itinerantes, serão realizadas eleições para composição da Diretoria Executiva, Representante de Banco, Representante da FETEC, Conselho Fiscal e Suplentes, ficando aberto o prazo de 07(sete) dias para
o registro de chapas, que correrá a contar da data de
publicação do Aviso Resumido deste Edital, nos termos do Estatuto Social desta entidade e a legislação vigente. O requerimento acompanhado de todos os documentos e exigidos para o registro, será dirigido ao
Presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade funcionará, no período destinado de registro das chapas, no horário das 08:00 às 18:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados,
pessoas habilitadas para o atendimento, prestação de
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas
deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias a contar
de publicação da relação das chapas registradas. Caso
não seja obtido o quorum em primeira convocação, a
eleição, em segunda votação, será realizada nos dias
09 e 10 de Agosto de 2018, e não conseguindo o quorum na segunda convocação, a eleição, em terceira votação, será realizada nos dias 23 e 24 de Agosto de
2018. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 07 (sete) dias após. O
encerramento do prazo destinado ao registro de chapas
será acompanhado por 03 (três) representantes de
sindicato local, que será convocado pelo Presidente
desta entidade.
Presidente Prudente, 03 de julho de 2018.
____________________________
EDMILSON TREVIZAN

Presidente
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