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Satãder será
denunciado ao MPT

A

situação dos
funcionários do Satãder
tem alcançado índices
alarmantes e por isso mesmo
será tema de denúncia do
Sindicato dos Bancários do RN
ao Ministério Público do
Trabalho (MPT).
O clima de terror tem
ocasionado graves
adoecimentos e até mesmo
tentativa de suicídio. Isso
porque o fantasma das
demissões assusta pais e mães
de família.

Ação dos tickets da Caixa
COMUNICADO IMPORTANTE

s

olicitamos aos empregados
ativos da Caixa que ainda não
tiveram os tickets implementados
nos seus contracheques e aos que se
aposentaram no período da ação e não
tiveram esse direito reconhecido, que
entrem em contato com o Sindicato via
e-mail (juridico@bancariosrn.comb.br)
a fim de que possamos concluir
diligência com vista à finalização do
processo.
Telefone: 3213-0394
Prazo: 21/02/2014, das 09 às 12h e das
14 às 17h, com Heberty.

Novo Convênio

Pegadinhas

da língua portuguesa

E NEM

Por João Bezerra de Castro

De acordo com as classes gramaticais, a palavra nem pode ser:
1. Advérbio, quando exprime negação, no sentido de não, sequer, ao
menos:
.“Quanto à beleza dessa mulher, nem vou falar!” (Sacconi)
.“Nem um bocado de pão havia na casa.” (Houaiss)
2. Conjunção coordenativa aditiva: quando serve para ligar palavras e
orações negativas, indicando conexão, ligação, e significa e não, e sem,
e ninguém, e nunca, e também não.
3. Quando a conjunção nem equivale a “e não”, é incorreto antepor-lhe a
conjunção “e”, porque o “e” já está implícito no nem. Repeti-lo seria
redundância. Por isso, não se deve escrever “e nem” em frases
negativas como:
.Pedro não trabalha nem estuda. (Ou: Pedro não trabalha e não estuda)
.Isabel não comeu nem bebeu durante a viagem.
.“O agricultor não tinha máquinas nem dinheiro para comprá-las.”
(Cegalla)
.“A atriz nunca esteve tão bela nem tão sensual.” (Dad Squarisi)
.Acatando orientação médica, o bancário não bebe nem fuma.
Obs.: O nem, nas frases acima, por representar “e não”, “e também
não”, “e nunca”, deve ser antecedido de uma oração negativa.
4. A forma e nem só pode ser usada quando equivale a “e nem sequer” e
a “mas não”, e também nas expressões “e nem por isso”, “e nem
assim”, “e nem sempre”, “e nem mesmo”:
.O prefeito recebeu um relatório minucioso e nem o leu. (= O prefeito
recebeu um relatório minucioso, mas não o leu). O valor da conjunção
“e”, nessa frase, não é aditivo. É adversativo, equivalente a “mas”.
.“Algumas recebiam os donativos e nem agradeciam.” (Cegalla)
.Os vigilantes trabalham o dia inteiro e nem param para almoçar. (e nem
= e nem sequer)
.A mulher viu sua casa cair e nem por isso se abalou.
.“O presidente não gosta do governador e nem amizade a ele dispensa =
O presidente não gosta do governador e não dispensa a ele sequer
amizade.” (Sacconi)
.“Devia-lhe muitos favores e nem se propôs a ajudá-lo.” (Cláudio
Moreno)
.“Sentia o álcool minar-lhe a saúde e nem assim deixava de beber.”
(Cegalla)
Obs.: Nestes exemplos, o nem é diferente do que aparece no item 3,
porque não exige a obrigatoriedade de ser antecedido de uma oração
negativa.
5. Segundo o Professor Cegalla, bons escritores contrariam a norma e
empregam “e nem” por ser mais enfático do que o simples “nem”:
.“Não queremos e nem podemos entrar no exame de tamanha
complexidade.” (João Ribeiro, Curiosidades Verbais, p. 47)
.“Nunca se lembra do que lhe sucedeu na véspera e nem faz planos para
o amanhã.” (Aníbal Machado, Cadernos de João, p. 40)
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PSO faz paralisação em Natal

O

s bancários da PSO Natal paralisaram
suas atividades na manhã do dia 13 de
fevereiro e só iniciaram suas
atividades ao meio-dia. O protesto é um grito
de socorro dos trabalhadores que estão
sofrendo com as péssimas condições de
trabalho e falta de funcionários no setor.
O Sindicato avalia como positivo o
movimento pois mostra a união do setor e
indica que o único caminho para a mudança é
a luta. Ainda haverá uma plenária de
avaliação, mas em um primeiro momento, a
adesão é considerada superpositiva pelos
trabalhadores.

LUTA BANCÁRIA

A pauta dos bancários inclui:
- contratação de pessoal;
- aumento no número de caixas e efetivação dos caixas substitutos;
- fim do desvio de função dos Gemods;
- implantação do banco de intenções;
- fim das transferências arbitrárias.

Jornal do Sindicato
dos Bancários do RN

Compensação de horas extras na Caixa
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m 2013 os Sindicatos que
servem de sustentação ao
governo PTista alardearam
como uma grande conquista a
compensação diferenciada das
horas extras nas agências da Caixa
com até 15 empregados.
Segundo eles,
o
empregado pode optar pelo
pagamento integral das horas
extras ou adotar o regime de
pagamento e compensação, ou
seja, o bancário recebe 50% e os
outros 50% serão computados
para o sistema de compensação.
A opção do empregado
deve ser formalizada via e-mail
para o gestor que homologa o
ponto eletrônico.
Mas na prática isto tem
servido para ampliar o assédio do
Banco. Gestores têm pressionado

os bancários a optar pela
compensação, sendo que a isso
soma-se um novo golpe.
O tão alardeado ‘‘acordo
conquistado’’ em 2013 também
prevê que a Caixa possa impor
limites orçamentários ao
pagamento das horas extras.
Resumindo: o empregado é
obrigado a optar por compensar as
horas extras (que já se tornaram
rotina devido à falta de
funcionários) e ainda precisam se
submeter a um orçamento que
corresponde à metade do que já
era pouco.
Usam-se termos indefinidos
como "poderá ser"; aceita-se
condição como "de acordo com
cronograma mensal" e por aí vai a
liberdade de interpretação para
lesar os empregados.

LEIA NESTA EDIÇÃO
Lucros

Contas

Lucratividade dos bancos
aumenta em 2013.
PÁG. 02

Ação

Sindicato publica
prestação de contas.
PÁG. 03

Funcionários da Caixa com
ação dos tickets devem
procurar o Sindicato.
PÁG. 04
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Aumento dos lucros e economia estagnada

N

cinco anos.
Os dados são no mínimo
preocupantes. O que se vê é o
capital especulativo lucrando e
drenando desenvolvimento da
criatividade empreendedora de
seu povo.
Além disso, o setor vem
recuando. O número de bancários
cai, ano após ano. O lucro aumenta
e não é dividido entre aqueles que
constroem os bancos no dia a dia,
ou seja, fica entre os acionistas,
estimulando a economia de

o início de fevereiro pelo
menos quatro bancos
divulgaram seus lucros em
2013. Banco do Brasil, Itaú,
Bradesco e Santander lucraram
juntos mais de R$ 50 bilhões, isto
em uma economia de crescimento
estagnado.
Após o anúncio destes
números, outra informação nos
chegou através da imprensa: a
produção industrial caíra 3,5% em
dezembro em comparação a
novembro, a maior retração em

Lucros cada
vez maiores
O Itaú Unibanco
anunciou que encerrou
2013 com lucro líquido
contábil de R$ 15,696 bilhões.
No acumulado do ano
de 2013, o lucro líquido
do BB ficou em 15,758
bilhões de reais.
O lucro do BB em 2013 é o
maior da história dos bancos
brasileiros de capital aberto,
aponta levantamento da
Consultoria Economática.
O Santander registrou
lucro líquido de 4,37
bilhões de euros em
2013, ante 2,29
bilhões de euros em 2012.
O banco Bradesco
anunciou ter
registrado um lucro
líquido contábil de R$
12,011 bilhões em 2013
- QUEREMOS VER PARA
ONDE IRÃO ESSES LUCROS
NA HORA DA NEGOCIAÇÃO,
EM SETEMBRO.

Editorial
especulação.
É interessante ficarmos
atentos ainda pois um sistema
financeiro forte constrói uma rede
escusa de relações e interferência
que corroem todos os poderes
políticos, entre eles a mídia e os
governos.
Em ano eleitoral, sabemos
exatamente quem serão os
financiadores das campanhas, e
quem terá que pagar essa conta
salgada depois que os poderosos
estiverem eleitos.

HSBC é multado em R$ 67,5
milhões por espionar funcionários

O

juiz Felipe
Calvet, da 8ª
V a r a
d o
Trabalho de Curitiba,
condenou o banco
HSBC a pagar
indenização por danos
morais coletivos no
valor de R$ 67,5
milhões por ter
espionado funcionários
entre os anos 1999 e
2003.
A sentença,
proferida em 7 de

fevereiro decorre de
ação civil pública
ajuizada pelo Ministério
Público do Trabalho no
Paraná (MPT-PR) em
agosto de 2012. Entre
os anos de 1999 e 2003,
um total de 152
empregados do banco
teriam sido espionados.
A decisão é em
primeira instância e o
banco ainda poderá
recorrer.
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Eleições da FUNCEF: todos devem participar!

A

s eleições para a Funcef serão no início de maio de 2014 e o Sindicato dos Bancários do RN
estará atuante no processo eleitoral. Juntamente com a Frente Nacional de Oposição
Bancária (FNOB) iremos apresentar uma chapa que terá como objetivo defender os
interesses dos trabalhadores nesse que é um dos maiores Fundos de Previdência do Brasil.
É preciso mudar a gestão desses planos cujas direções e conselhos seguem à risca a
cartilha neoliberal do PT. Dados divulgados pela grande mídia dizem que o número de planos no
vermelho subiu para 262 em setembro de 2013.
O processo eleitoral para a diretoria executiva e dois terços dos conselhos deliberativo e
fiscal na Funcef já está em andamento e mesmo com os prazos exíguos apresentados vamos lutar e
apresentar opção aos trabalhadores.

Bancos pagam PLR

O
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Bradesco e o Itaú anunciaram a antecipação do pagamento da PLR.
Bradesco pagou no dia 07 de fevereiro, e o Itaú pagará no dia 27 de
fevereiro.
O Santander já havia anunciado o pagamento para o dia 20 de janeiro, e no
acordo com a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), a data limite para o
pagamento é 3 de março.

Sindicato dos Bancários RN
Demonstrativo Financeiro
Exercício 2013
DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS
Imposto Sindical
Mensalidades Bancárias
Aluguéis de Imóveis
Renda de Capital
Comissão de Conciliação Voluntária
Ações Judiciais
Contribuição Conlutas Mensalidades

Outubro
2013
214.130,99
464,74
158.673,27
5.985,70
37.097,17
14.070,00
2.556,78
(4.716,67)

Novembro
2013
197.790,82
695,38
155.247,83
1.376,85
33.117,43
12.070,00
(4.716,67)

DESPESAS
Pessoal
Água e Luz
Telecomunicações
Segurança Patrimonial
Combustíveis
Máquina Xérox
Honorários Contábeis
Material de Expediente
Tarifas Bancárias
Seguros
Despesas Subsede de Caicó
Despesas de Custeio
Cantina
Material de Limpeza
Promoções e Eventos / Confraternização Natalina
Despesas c/ Postagem
Despesas Cartoriais
Despesas c/ Táxi
Desp. da Área de Lazer / Manutenção / Construção
Prestadores de Serviços ( Área de Lazer )
Honorários Advocatícios
Construção do Auditório
Manutenção e Cons. do Prédio
Manutenção e Reparos / Veículos
Manutenção e Reparos / Informática / Compras
Luta Bancária
Movimentos Sociais / Doações
Outras Publicações
Serv. Prof. Autônomo (Jornalista / Chargista)
Viagens Intermunicipais
Congressos/Seminários/Encontros
Campanha Salarial
Comissão Nacional BNB
DIAP
Campeonato dos Bancários
Viagens Interestaduais
Condomínio Residencial Luna Park
Depreciações/Amortizações

158.667,28
44.379,46
1.186,50
2.458,65
241,66
1.914,91
2.962,00
768,99
98,71
508,00
462,45
716,78
593,72
2.400,00
1.899,82
1.581,85
116,00
2.218,12
803,00
7.368,58
2.416,66
153,70
872,17
1.726,99
1.939,90
14.268,00
500,00
634,76
45.809,19
230,00
225,00
4.871,51
3.949,60
8.390,60

146.093,21
35.266,97
1.333,88
3.437,99
241,66
1.422,10
719,71
2.962,00
130,96
70,80
1.399,92
852,55
535,93
658,29
410,36
1.049,00
59,25
4,00
6.744,98
1.500,00
3.684,29
27.032,75
334,10
2.207,00
1.656,98
3.511,00
3.861,88
1.050,00
800,00
1.003,05
27.458,64
1.264,07
230,00
225,00
3.883,55
700,00
8.390,55

214.130,99
158.667,28
55.463,71

197.790,82
146.093,21
51.697,61

RESUMO
Receitas
Despesas
SUPERÁVIT / DÉFICIT

Dezembro
OUT/NOV/DEZ
2013
2013 ACUM.
189.892,36
601.814,17
482,51
1.642,63
154.876,42
468.797,52
2.376,85
9.739,40
36.873,25
107.087,85
26.140,00
2.556,78
(4.716,67)
(14.150,01)
117.527,41
422.287,90
43.928,69
123.575,12
1.610,56
4.130,94
2.919,02
8.815,66
241,66
724,98
3.337,01
486,71
1.206,42
5.924,00
11.848,00
305,23
1.205,18
46,93
216,44
2.265,96
3.665,88
2.564,50
3.925,05
117,00
1.115,38
355,64
1.730,71
10,20
1.014,28
8.832,89
12.281,89
607,24
2.566,31
1.585,85
116,00
2.771,87
11.734,97
2.048,00
4.351,00
11.052,87
11.185,00
40.634,41
487,80
745,00
3.824,17
4.562,21
7.946,18
2.980,00
8.430,90
1.260,00
19.389,88
550,00
1.600,00
1.300,00
1.637,81
9.684,34
37.142,98
43,50
47.116,76
230,00
690,00
450,00
4.871,51
557,53
8.390,68
2.303,17
3.003,17
8.390,56
25.171,71
189.892,36
601.814,17
117.527,41
422.287,90
72.364,95
179.526,27

%
100,00
0,27
77,90
1,62
17,79
4,34
0,42
(2,35)
70,17
20,53
0,69
1,46
0,12
0,55
0,20
1,97
0,20
0,04
0,61
0,65
0,19
0,29
0,17
2,04
0,43
0,26
0,02
1,95
0,72
1,84
6,75
0,08
0,64
1,32
1,40
3,22
0,27
0,22
0,27
6,17
7,83
0,11
0,07
0,81
1,39
0,50
4,18
100,00
70,17
29,83

