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da língua portuguesa

EMPREGO DA LETRA H
Por João Bezerra de Castro

3. No interior do vocábulo, como integrante dos dígrafos ch,
lh, nh: chuva, telha, rebanho.
4. Em compostos unidos por hífen, no início do segundo
elemento, se etimológico: anti-higiênico, pré-histórico,
sobre-humano, super-homem.
Obs.: Nos compostos sem hífen, elimina-se o h do segundo
elemento: coabitar, coonestar, desumano, inabilitar,
inumano, lobisomem, reaver.
5. No substantivo próprio Bahia (estado do Brasil), por
“tradição histórica secular”. Mas sem h os derivados: baiana,
baianismo, baião, coco-da-baía; baía (o acidente
geográfico) e o antropônimo Baía (Pedro Baía).

Halitose: hálito desagradável; mau hálito.
Hálux: o dedo mais grosso do pé.
Haraquiri: forma de suicídio praticada no Japão, que
consiste em abrir o ventre à faca ou à espada.
Haurir: retirar para fora de lugar profundo; extrair.
Hebdomadário: semanal; publicação periódica semanal;
semanário.
Hecatombe: massacre de um grande número de pessoas;
grande desastre.
Hedonismo: doutrina moral que considera o prazer e a
felicidade o bem supremo da vida; estilo de vida inspirado
nessa doutrina.
Himeneu: casamento, núpcias, bodas.
Hipocrisia: ato ou efeito de fingir ou dissimular sentimentos
ou intenções; fingimento; dissimulação, falsidade.
Hodierno: que diz respeito aos dias de hoje; moderno,
recente, atual.
Holerite: mesmo que contracheque.
Holmiense: aquele ou aquela que nasce em Estocolmo,
Capital da Suécia.
Hombridade: aspecto másculo, viril. No sentido figurado,
significa dignidade, altivez, integridade de caráter. Obs.: O
VOLP registra, também, ombridade, sem h, no sentido de
“qualidade de quem ombreia”, do verbo ombrear: pôr-se a
par; pôr-se ou estar em paralelo; igualar-se; equiparar-se;
competir; rivalizar.

Eis o significado de algumas palavras iniciadas pela letra h:

CONVÊNIOS

O MILHAFRE E A SERPENTE

U

m milhafre raptou uma serpente
e voou bem alto. Mas a serpente
ficou se contorcendo e terminou
picando seu raptor. O pássaro caiu
morto no chão. A serpente disse então:
- Que mosca te mordeu para
fazer mal a quem não te prejudicava em
nada?
Quem pretende se apoderar dos mais
fracos, quando encontra um mais forte,
paga por todos os
males que
causou.
.
Fonte: Fábulas
de Esopo (2013),
Coleção L&PM
POCKET, vol. 68.
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Jornal do Sindicato dos Bancários do RN

O

Sindicato dos Bancários
do RN convoca todos a
comparecerem ao Ato
Público em defesa da Caixa
Econômica Federal, no dia 11 de
fevereiro, a partir das 8h30 na
Caixa da Rua João Pessoa (centro
de Natal).
Com o mote: CAIXA 100%
DO POVO BRASILEIRO, a
manifestação é o ponto inicial da
campanha que visa unificar a luta
da sociedade brasileira em defesa
do Banco.
É hora de botar a cara na
rua, na luta, no Congresso, na
Caixa....
Esta é uma campanha
nacional, forte, sem grana, sem
interesse partidário, político ou
pessoal. É uma campanha que

está sendo construída na base da
Caixa, em defesa do patrimônio
público que emergiu a partir da
poupança dos escravos, há mais
de 150 anos.
D i a 11 d e f e v e r e i r o ,
manifestações ocorrerão ao
mesmo tempo em São Luís, Bauru
e Natal.
Não basta ser 100%
pública, pois a Caixa está
coalhada de trabalhadores
terceirizados, de empresas
terceirizadas e de trabalho
precarizado, mesmo sendo
pública!
Contaremos com a
participação de movimentos
sociais, partidos de esquerda,
entidades de classe, sindicatos,
associações, estudantes,

www.bancariosrn.com.br
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parlamentares, clientes e os
empregados da Caixa, para uma
luta em defesa da empresa. Diga
não à terceirização da Caixa!
A Contraf-CUT, Fenae e
Entidades ligadas ao governo
estão tímidas, senão caladas
diante do maior crime de lesapátria que está em curso neste
país: a privatização da Caixa
Econômica Federal.
Sendo assim, que se
deixem de lado as vaidades e que,
em nome do coletivo e da unidade
na luta, venham TODOS OS
LUTADORES cerrarem fileiras
contra o maior ataque aos
trabalhadores, ao povo pobre, aos
estudantes e à sociedade
brasileira.

Leia os destaques desta edição
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Pegadinhas
Emprega-se o h (agá), oitava letra do alfabeto português:
1. No início de certas palavras, se há justificativa etimológica:
haver, herói, hipótese, horta, humildade.
2. No início ou no fim de algumas interjeições: hã!, hem?,
hip!, hou!, hui!, hum!, ah!, eh!, ih!, oh!, puh!, etc.
Observações: 1. Em início ou fim de palavras, a letra h não
tem valor fonético. 2. Nas interjeições, o h final serve para
indicar pausa maior na pronúncia da vogal a que se junta. 3.
Não se escreve com h final a interjeição de chamamento ou
apelo ó: Ó menino, venha aqui! Ó Letícia, pare com isso!
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Segurança

Encontro

Novos bancários

Hora extra

Protesto do Sindicato consegue
que Bradesco se comprometa
com itens de segurança.

Sindicato participa de
Encontro no Maranhão.

Funcionários da Losango
agora são bancários.

Santander tenta burlar
a lei e não pagar hora
extra para funcionários.

Sindicato dos Bancários do RN
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Editorial

Santander cria modelo para não pagar hora extra

A conta é alta

N

ão basta o
Brasil ter eleito
o Congresso
mais conservador da
sua história, ainda
teremos que pagar
caro por ele.
A l é m d o
salário de R$ 33,7 mil,
parlamentares têm
direito a ajuda de
custo, cotão, auxílio
moradia e verba de
gabinete para até 25
funcionários. Por
mês, eles chegarão a
custar até R$ 75
milhões.
Desde 1º de
fevereiro, quando o
novo subsídio dos
deputados federais
passou a valer, cada
parlamentar pode
custar mensalmente
R$ 1.792.164,24 aos
cofres públicos. Este

A

05

valor leva em conta os
13 salários anuais, a
média de gastos da
ajuda de custo, do
cotão, do auxíliomoradia e dos gastos
com verba de
gabinete. Com
exceção do salário,
os outros benefícios
são usados de acordo
com a demanda.
Em 2013 o
povo brasileiro foi às
ruas contra o
aumento de R$ 0,20
nas tarifas de ônibus.
Reivindicação
justíssima, tendo em
vista os custos do
transporte para o
trabalhador brasileiro.
Mas será que já não é
a hora de prestar
atenção no que nos é
roubado ‘‘legalmente’’
e voltar às ruas?

s diretoras Marta Turra, Albertina
Bertino e Izôlda Capistrano
estiveram visitando as agências
bancárias dos municípios de São José de
Mipibu, Goianinha e Canguaretama no dia
22 de janeiro e encontraram muitas
reclamações entre os bancários. A falta de
segurança foi a principal delas. Leia mais
sobre este assunto na página 3.

O

Santander tem enviado
em arquivos digitais a
seus funcionários um
‘‘Termo de Acordo de Prorrogação
de Jornada de Trabalho por
Compensação de Horas’’. O
arquivo deve ser assinado
digitalmente e devolvido ao banco
para garantir algo ilegal.
O Acordo Coletivo de
Tr a b a l h o a s s i n a d o c o m a
Fenaban prevê que nos bancos

PT mais atolado no esquema

de corrupção na Petrobrás

I

nfelizmente estamos
assistindo a um partido
que foi construído pela
classe trabalhadora se
mostrar como mais do
mesmo. As denúncias só
vêm aumentando e
parecem não ter fim.
Não sejamos bobos
em vender a ideia de que o
PT foi o inventor da
corrupção da Petrobrás,
mas sabemos que, após 12
anos no poder, o partido já
poderia ter, no mínimo, se
afastado do esquema.
O ex-gerente de
Serviços da Petrobrás,
Pedro Barusco, afirmou à
força tarefa da Operação
Lava Jato, que o tesoureiro
do PT, João Vaccari Neto,
arrecadou até US$ 200
milhões em propinas para o
partido sobre 90 contratos
da estatal petrolífera no
período de 2003 a 2013.
Barusco declarou que

Vaccari recebeu o dinheiro
“em nome do PT”.
As declarações
provocaram a deflagração
da explosiva My Way, nona
fase da Lava Jato, que
investiga um esquema de
corrupção envolvendo a
Petrobrás. Contra Vaccari
Neto, foi expedido um
mandado de condução
coercitiva e ele teve de
prestar depoimento na sede
da PF, em São Paulo. O
tesoureiro falou à PF e foi
liberado.
Barusco disse que
“estima que foi pago o valor
aproximado de US$ 150
milhões a US$ 200 milhões
a o P a r t i d o d o s
Trabalhadores”. Um dos
delatores da Lava Jato,
Barusco foi braço direito de
Renato Duque na Diretoria
de Serviços da Petrobrás.
O PT ainda tem muito
o que explicar...

privados horas extras são horas
pagas. Portanto, o Sindicato
orienta que os trabalhadores
guardem esses documentos pois
isso irá gerar um passivo
trabalhista.
O SEEB RN irá apresentar
denúncia ao Ministério Público do
Tr a b a l h o e e s p e r a q u e o
Santander encerre essa prática
intimidadora.
O documento é tão

absurdo que prevê que a hora
extra seja compensada na mesma
semana na proporção de um para
um, ou seja, não sendo pago o
adicional de 50% previsto em lei.
Os trabalhadores não
devem se submeter aos caprichos
do banco. Lembramos que os
trabalhadores estão respaldados
pelo Acordo Coletivo da categoria.
Hora trabalhada é hora paga!

CLÁUSULA 8ª ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão pagas com o adicional de 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo Primeiro
Quando prestadas durante toda a semana anterior, os bancos pagarão, também, o valor correspondente ao
repouso semanal remunerado, inclusive sábados e feriados.
Parágrafo Segundo
O cálculo do valor da hora extra será feito tomando-se por base o somatório de todas as verbas salariais fixas,
entre outras, ordenado, adicional por tempo de serviço, gratificação de caixa e gratificação de compensador.

Santander paga PLR dia 20

O

Santander confirmou que a
segunda e última parcela da
PLR (regra básica e adicional)
será paga no dia 20 deste mês de
fevereiro, junto com o salário. O banco
espanhol pagará ainda o PPRS e a
variável semestral. No último dia 3 o
Santander divulgou o lucro líquido
gerencial de R$ 5,8 bilhões. O que
representa um crescimento de 1,8%
em relação ao ano de 2013.

BB da Jaguarari virou sauna

E

o problema de ares-condicionados nas agências do Banco do
Brasil continua. Em pleno verão, com um calor de ‘‘rachar a
moleira’’, clientes e funcionários são submetidos a verdadeiras
saunas.
A bola da vez é a agência da Jaguarari. Quem precisa usar as
dependências do BB tem sofrido um dobrado com o calor. Clientes e
bancários já não aguentam mais esperar a troca do aparelho. Ambiente
insalubre para quem trabalha e quem precisa do banco.

Sindicato recebe visita dos gerentes da GEPES e da AJURE

O

Sindicato dos Bancários do RN recebeu no dia
6 de fevereiro a visita do novo gerente Regional
de Gestão de Pessoas de Natal, Paulo César
Neto e do gerente da AJURE Ricardo Matos e Ferreira.
Eles foram recebidos pelos diretores Marta Turra,
Gilberto Monteiro e Albertina Bertino.
A visita foi uma cortesia dos gestores que lidam
diariamente com as demandas dos funcionários do
Banco do Brasil no Rio Grande do Norte.

Bancos
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SEEB RN participa de Encontro de Bancários do MA

A

coordenadora-geral do
SEEB RN, Marta Turra,
participou no dia 31 de
janeiro do I Encontro Estadual de
Bancários do Maranhão, na sede
recreativa dos bancários, em São
Luís. O evento contou com uma

palestra sobre
assédio moral
c o m
o
procurador do
trabalho, Dr.
Marcos Sérgio
C a s t e l o
Branco e o
lançamento da
Campanha em
Defesa da
Caixa 100%
pública.
"Para os
bancos, os
bancários são
como uma
laranja: depois
de sugadas vão para o lixo",
destacou Marta durante sua
participação. É preciso manter a
resistência, lutar, praticar a
solidariedade, denunciar
massivamente e não deixar o
assédio persistir.

Além dos sindicatos do RN
e MA, participaram
representantes da AFBNB, MPT,
AEBA, UFMA e CSP-CONLUTAS.
Na ocasião, os bancários
puderam esclarecer todas as
dúvidas sobre essa prática cruel
que tem adoecido a categoria.
Para o diretor do SEEB-MA, Eloy
Natan, a palestra foi o primeiro
passo de uma luta implacável que
o SEEB-MA promoverá em 2015
contra o assédio moral.
Foi lançada uma
campanha em defesa da Caixa e
também foi aprovada Moção de
Repúdio por conta do desperdício
de recursos enterrados na
refinaria Premium em BacabeiraMA. Esse projeto serviu para
eleger políticos de todas as cores
e enterrou o sonho de milhares de
trabalhadores e mais de 2 bilhões
de reais.

INSEGURANcA
,

Agência do Bradesco é alvo de assalto e
funcionários e clientes são feitos reféns

U

ma quadrilha invadiu a
agência do Bradesco em
Canguaretama e fez
funcionários e clientes reféns no
dia 2 de fevereiro. Mais de 40
pessoas foram feitas reféns,
entre elas, cinco funcionários do
Banco. Os diretores Izôlda
Capistrano, Albertina Bertino,
Eduardo Xavier e Marta Turra
foram até a cidade para prestar
apoio aos funcionários da
agência.
Após ter o assalto
frustrado pela polícia, a quadrilha
manteve funcionários e clientes
reféns por cerca de duas horas e
liberou todos após negociação

Funcionários da Losango agora são bancários Sindicato participa de reunião
da Saúde Caixa em Recife

U

N

o dia 15 de dezembro de 2014, a Justiça do
Trabalho homologou um acordo de conciliação
entre o HSBC e o Ministério Público do Trabalho
por meio do qual o banco se compromete a enquadrar
como bancários os empregados da financeira Losango,
que é parte do grupo HSBC.
No dia 27 de janeiro os novos bancários estiveram
presentes em Assembleia na sede do Sindicato para
aprovar o acordo que prevê indenização para quitar
acordos de passivos trabalhistas dos últimos cinco anos.
O acordo estabelece que todos os direitos da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários
serão aplicados ao pessoal da Losango, que antes era
enquadrado na categoria dos comerciários.
Além disso, o acordo assegura escala de trabalho
e pagamento de horas extras para os empregados que
trabalham nas centrais de atendimento que funcionam
aos sábados.

m dos diretores de saúde do SEEB RN, José
Xavier, participou no dia 3 de fevereiro da reunião
do Saúde Caixa ocorrida em Recife. A reunião foi
chamada pelo Comitê de Acompanhamento da Rede
Credenciada e contou com a participação de sindicatos
do RN, PE, PB e AL.
O principal questionamento das entidades foi
sobre o funcionamento da rede credenciada que vem
diminuindo com o passar do tempo. Eles justificaram
dizendo que muitos médicos/hospitais não cumprem os
requisitos de estarem quites com FGTS e INSS, e isso
dificulta a ampliação da rede.
Questionados sobre a dificuldade na autorização
de exames e cirurgias, eles ficaram de apresentar
respostas nas próximas reuniões que devem acontecer
em um prazo máximo de seis meses.
Também não foram apresentadas as prestações
de conta, o que é de interesse dos beneficiados.
Xavier considerou proveitosa a reunião pois foi
possível levar demandas dos trabalhadores. ‘‘Relatamos
o caso de dificuldade de uma colega com uma cirurgia na
Promater e eles ficaram de investigar’’, contou. Motivo
para os trabalhadores ficarem sempre atentos.

03

Itaú aumenta lucro
em 29% e corta 2,5 mil
postos de trabalho

Após Sindicato fechar agência, Bradesco promete porta giratória

O

O

Sindicato dos Bancários do RN impediu o funcionamento da
agência do Bradesco de Canguaretama dia 4 de fevereiro (dois
dias após o assalto). O objetivo era cobrar medidas de
segurança do Banco, e deu certo.
O Bradesco anunciou que iria instalar câmeras de segurança no
local até a sexta-feira passada e que já aprovou a aquisição de portas
giratórias para a agência (com prazo de instalação de até 30 dias). Mais
uma vitória dos trabalhadores que mostra que só a luta muda a vida.
Aumento dos lucros X Investimento em segurança
Infelizmente o lucro é colocado pelos bancos acima da segurança e
bem-estar de seus funcionários. Em 2014, o banco apresentou lucro
líquido ajustado de R$ 15,359 bilhões, variação de 25,9% em relação a
2013, quando acumulou R$ 12,2 bilhões.O investimento em segurança
deveria aumentar na mesma proporção.

com policiais militares e civis.
Os criminosos eram
experientes e teriam exigido a
presença da imprensa e de
familiares, como forma de
garantir a integridade física.
Canguaretama fica a 78
quilômetros de Natal. Cerca de
uma semana antes do assalto o
Sindicato dos Bancários do RN
havia cobrado do Relações
Sindicais do Bradesco a
instalação de portas giratórias
naquela agência devido à
insegurança na cidade. O Banco
do Brasil de Canguaretama já foi
assaltado quatro vezes.

Itaú vem seguindo a cartilha dos
grandes bancos e divulgou essa
semana um crescimento de 29% no
lucro, com ganhos de R$ 20,2 bilhões em
2014. Em contrapartida, no ano passado,
2.591 postos de trabalho foram extintos no
Itaú, que agora tem um quadro de 86.192
trabalhadores. Mais uma vez o trabalhador
vem pagando a conta.
Conforme dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego, apenas em 2014 os bancos
cortaram mais de cinco mil postos de
trabalho dos bancários. As demissões dos
bancários aconteceram mesmo com o
governo federal alardeando um cenário em
que o Brasil teria criado quase 400 mil
novos postos de trabalho em 2014.

