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Desmonte dos bancos públicos.
A quem interessa?

No BNB, em ato coordenado pelo SEEB/CE no dia 30/8, bancários protestaram 
contra a reestruturação no Banco. Na Caixa, o fechamento de agências mexe com 

empregos e com seu papel social (págs. 4 e 5)

VAMOS REAGIR, AGORA!
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FORMAÇÃO

Sindicato abre inscrições para Curso 
Preparatório para Certifi cação CPA-20

2

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
promove a partir do dia 14/9, em 
parceria com o professor João Hen-

rique Lemos, o Curso Preparatório para 
o Exame CPA20 (ANBIMA). Os bancários 
sindicalizados interessados em participar 
do curso podem fazer sua matrícula na 
Secretaria de Formação do SEEB/CE ou 
através do telefone (85) 3252 4266. 

A CPA-20 (Certifi cação Profi ssional 
ANBIMA - Série 20) certifi ca profi ssio-
nais que atuam na venda de produtos de 
investimento ou na manutenção de car-
teiras nos segmentos varejo alta renda, 
private banking, corporate e investidores 
institucionais, em agências bancárias ou 
plataformas de atendimento. Ao obter a 
CPA-20, o profi ssional pode, automatica-
mente, exercer as atividades abrangidas 
pela CPA-10.

O público alvo: profi ssionais que traba-
lham em instituições fi nanceiras em geral, 

estudantes e profi ssionais de autarquias 
ou órgãos públicos.

O curso será ministrado em nove 
encontros começando dia 14/9 indo até 
o dia 30/9, nas quintas-feiras (das 19h às 
22h), sextas-feiras (das 19h às 22h) e aos 
sábados (das 8h às 12h e das 13h às 17h). 
O investimento é de R$ 399,00 – podendo 
ser parcelado em até 12 vezes no cartão 
de crédito pelo PagSeguro.

Do conteúdo programático constam: 
Sistema Financeiro Nacional e Partici-
pante do Mercado; Compliance Legal, 
Ética e Análise do Perfi l do Investidor; 
Princípios Básicos de Economia e Fi-
nanças; Instrumento de Renda Variável, 
Renda Fixa e Derivativos; Fundos de In-
vestimento; Previdência Complementar 
Aberta: PGBL e VGBL (Módulo Novo); e 
Mensuração e Gestão de Performance 
e Riscos, além da resolução de diversos 
simulados.

A iniciativa é coordenada pela Secre-
taria de Formação do Sindicato, que tem 
com esse curso garantido resultados no 
encarreiramento do bancário, abrindo 
espaço para qualifi cação com menor custo 
e melhor resultado. Com a saída de muitos 
bancários, por conta dos planos de desliga-
mentos voluntários e aposentadorias, fi ca 
sendo este o momento para qualifi cação 
e aperfeiçoamento.
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BANCO DO BRASIL

Escritórios digitais são um verdadeiro 
pesadelo para trabalhadores
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Os escritórios digitais do Banco do 
Brasil, inicialmente apresentados como 
um sonho, uma forma de melhorar a qua-
lidade do trabalho e de vida do bancário, 
na verdade são um grande pesadelo para 
os trabalhadores. Desde o fi m de 2016, o 
BB tem intensifi cado a criação das unida-
des digitais. Inicialmente, focado apenas 
no segmento Estilo, hoje abrange pessoa 
física, com migração de diversos clientes 
para as plataformas digitais do banco.

Há denúncias sobre a absurda intensi-
dade do trabalho nos escritórios digitais, 
com um volume gigantesco de ligações, 
sem contar a falta de ergonomia nestes 
locais de trabalho. Os bancários permane-
cem muito tempo sentados em ambientes 
com pouca ventilação e o nível de ruído 
é alto. O BB não respeita as normas de 
segurança e saúde no trabalho.

O BB tem ampliado seu investimento 
no modelo de atendimento digital, in-
clusive se afastando do seu papel social 

enquanto banco público, se submetendo 
a uma lógica exclusivamente de mercado, 
visando apenas o lucro, assim como fazem 
os bancos privados. Isto sem levar em 
consideração que boa parte da população 
não está incluída digitalmente. 

REFORMA TRABALHISTA – A situação 
dos trabalhadores nos escritórios digitais 
do BB, que já é ruim, pode piorar ainda 

“Não somos contra a tecnologia, mas ela 
não pode servir apenas para maximizar os 
resultados do banco e esquecer as pessoas, 

bancários e clientes. Como banco público, o BB 
deve atender todo o conjunto da população”

José Eduardo Marinho, diretor do Sindicato 
e funcionário do BB

mais com a reforma trabalhista, com a 
possibilidade do trabalho intermitente, 
da contratação de autônomos, do acor-
dado sobre o legislado. O BB assumiu o 
compromisso de discutir a questão dos 
escritórios digitais e já foi realizada uma 
primeira mesa temática, mas é necessário 
aprofundar o debate e buscar soluções 
concretas para a melhoria das condições 
de trabalho. 

Apenas um mês depois de divulgar 
o maior lucro da sua história para um 
semestre (R$ 4,612 bilhões, cresci-
mento de 33,2% em relação ao mesmo 
período de 2016), o Santander tomou 
medidas para economizar na conscien-
tização e promoção da saúde dos seus 
trabalhadores, deixando de realizar a 
Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes (Sipat) de forma presencial. O 
evento foi feito virtualmente entre 21 
e 25 de agosto.

É um absurdo o banco fazer Sipat 
apenas online. A sensação dos bancá-
rios é que a semana não ocorreu. Ela 
destaca que até o ano passado, as 
Sipats proporcionavam uma série de 
palestras com profi ssionais de saúde 
– com os quais os funcionários podiam 
tirar dúvidas individualmente –, além de 

Santander: Banco economiza na promoção da saúde dos seus empregados
exames clínicos, como medição de pressão 
e índice glicêmico.

De acordo com a Norma Regulamen-
tadora número 5 (NR 5), do Ministério do 
Trabalho, a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho é um evento 
obrigatório em empresas que devem dis-
por de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente e tem o objetivo de conscientizar 
os empregados sobre a saúde e segurança 
no trabalho, além da prevenção de aci-
dentes e doenças. Dentre as atividades 
estão palestras, treinamentos, avaliações 
médicas, atividades lúdicas, entre outras.

Durante a Sipat são realizadas ativi-
dades envolvendo os empregados visando 
a conscientização e promoção da segu-
rança e qualidade de vida do trabalhador, 
geralmente focando em um tema defi nido 
previamente. O evento deve ser organiza-

do anualmente pela Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa), em 
conjunto com o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho (Sesmt).
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fechamento de agências põe em risco 
capilaridade e papel social
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Anúncios fi xados nas entradas de várias 
agências da Caixa Econômica Federal por todo 
o País estão acendendo o sinal de alerta mais 
uma vez: “esta agência encerrará suas ativi-
dades em 24 de setembro de 2017. Os clientes 
serão atendidos pela Ag ‘tal’, além do internet 
banking e celular”. A meta da direção do banco 
seria encerrar as atividades em 122 unidades 
num primeiro momento.

O movimento sindical já recebeu denúncias 
de agências que serão fechadas em Salvador, 
Brasília, Fortaleza (Ag. Siqueira) e interior de 
Minas Gerais, entre outras. Essa é mais uma me-
dida do projeto para enfraquecer e desmontar 
a Caixa, cuja capilaridade é uma das principais 
características. 

A Caixa possui 4.244 agências e postos de 
atendimento. No primeiro trimestre, eles foram 
responsáveis por pagar cerca de 39,8 milhões de 
benefícios sociais, totalizando R$ 7,2 bilhões, dos 
quais R$ 6,9 bilhões do Bolsa Família. O banco 
pagou 67 milhões de benefícios voltados ao 
trabalhador, que totalizaram R$ 73,7 bilhões, 
e 16,1 milhões de créditos de aposentadorias e 
pensões (R$ 19 bilhões). De janeiro a março, a 
carteira imobiliária alcançou R$ 412,9 bilhões, 
enquanto as operações de saneamento e infraes-
trutura totalizaram R$ 78,9 bilhões. Os números 
provam a importância da presença da Caixa em 
todo o país. É o banco dos mais carentes, dos 
trabalhadores, dos aposentados, das prefeituras, 
dos empreendedores, de quem quer realizar o 
sonho da casa própria.

O que está ocorrendo é uma equivocada 
mudança de perfi l da Caixa, buscando atuar 
em um nicho de mercado que não é o do banco, 
que são os clientes de alta renda. Em relação aos 
empregados, o que se vê é a redução das funções, 
gerando um prejuízo fi nanceiro para a categoria. 

TRABALHADORES REPUDIAM DE

“A Caixa é muito mais que um 
banco e medidas como essa 
precisam ser discutidas com 

a sociedade. Por isso, estamos 
convocando todos os brasileiros 

para a luta com a campanha 
‘Defenda a Caixa você também’. 

A Caixa é do povo brasileiro, 
defender a Caixa é defender o nosso 

patrimônio”
Marcos Saraiva, diretor do 
Sindicato dos Bancários do 

Ceará e da Fenae
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DIA NACIONAL DE LUTA
Sindicato reforça a luta em defesa do 

BNB e demais bancos públicos
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ESMONTE DOS BANCOS PÚBLICOS

O Sindicato dos Bancários do Ceará juntou-
se aos demais sindicatos no Dia Nacional 
de Luta em defesa dos bancos públicos 

e promoveu um ato na quarta-feira, 30/8, no 
Banco do Nordeste do Brasil (Agência Centro). 
A manifestação mobilizou bancários e a popu-
lação na defesa dessa Instituição importante 
de fomento da economia e do bem estar social, 
especialmente do Nordeste.  Houve também 
protesto contra o desmonte proposto pelo 
governo golpista de Temer, não só nos bancos, 
mas em todas as empresas públicas.

Para Tomaz de Aquino, coordenador da Comis-
são Nacional dos Funcionários do BNB e diretor 
do Sindicato, “nosso ato foi de protesto porque 
queremos a suspensão imediata da reestrutu-
ração que o BNB está fazendo, que não atende 
aos interesses dos seus funcionários, nem aos 
interesses do Nordeste, nem da sociedade.  A 
reestruturação vai acabar com comissões, levar 
à demissões, porque o recado do governo federal 
para o BNB é enxugar, colocar terceirizados. 
Enfi m, temos que reagir e rápido”.

Os dirigentes sindicais ressaltaram que é 
preciso ampliar a discussão, pois não podemos 
achar que vamos escapar das arbitrariedades 
do governo golpista de Temer, que visa entregar 
os bancos públicos para iniciativa privada, assim 
como já anunciou que fará com a Eletrobrás e 
até mesmo a Casa da Moeda.

Segundo Túlio Menezes, diretor do SEEB/CE 
e empregado da Caixa, “a reestruturação é um 
desmonte e também atinge a Caixa Econômica 
Federal. O Sindicato já vem alertando há tempos 
sobre essa ameaça aos bancos públicos, que 
são instrumentos importantes para alavancar a 
economia do país, especialmente no Nordeste. 
O BNB ao lado do BB e Caixa são esses instru-
mentos. Infelizmente, o que vem acontecendo 
foi alertado por nós. Muitos acharam que o 
golpe do impeachement era para combater a 
corrupção, mas era para desmontar o Estado 
brasileiro e entregar nossas empresas estatais 
ao capital privado. O remédio é resistência e 
muita luta”, afi rma.

“Nós sabemos que estamos 
ameaçados. Precisamos 

reagir e reagir rapidamente. 
O Sindicato está junto com 

as centrais CUT e CTB, 
e a Contraf, para fazer a 

resistência e os funcionários 
do BNB precisam estar juntos, 
buscando apoio da sociedade 
para manter o Banco, o único 

capaz de levar recurso ao 
pequeno produtor familiar e 

microcrédito aos nordestinos”
Tomaz de Aquino, 

coordenador da Comissão 
Nacional dos Funcionários 

do BNB e diretor do SEEB/CE

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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BRADESCO

Sindicato participa de audiência no TRT 
sobre adesão de ex-becistas ao PDVE
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Na quarta-feira, 30/8, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará, representado 
pelos diretores Robério Ximenes e 

Gabriel Rochinha, e pelo coordenador do 
departamento jurídico da entidade, Ana-
tole Nogueira, esteve presente ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, para 
audiência de conciliação com o Bradesco 
sobre a adesão ao Plano de Desligamento 
Voluntário Especial (PDVE) de um grupo 
de 12 bancários reintegrados na Justiça.

No início de julho, o Bradesco lançou seu 
primeiro plano de desligamento voluntário 
da história estabelecendo alguns bene-
fícios, regras de elegibilidade e exigindo 
assinatura de termo de adesão, termo de 
renúncia a qualquer ação de reintegração 
e de estabilidades existentes. No item 
3.4 do Regulamento do PDVE exigia que 
os reintegrados homologassem acordo 
judicial prevendo renúncia ao direito objeto 
da ação de reintegração e sua quitação.

O Sindicato orientou a desistência, 
pois esta garantia que, caso o banco 
não pagasse o PDVE o bancário poderia 
permanecer com a ação. Mas o Bradesco 
fi ncou o pé exigindo a renúncia sem apre-
sentar qualquer formulário de acordo. A 
renúncia era UNILATERAL e só o bancário 
arcaria com os prejuízos caso o juiz não 
homologasse até o dia 31.08.2017. Não 
havendo a homologação, o bancário fi caria 
sem o PDVE e, como renunciava à ação, 
seria afastado do emprego sumariamente.

Diante disso, o Sindicato construiu 
essa audiência de conciliação onde seria 
resolvido esse impasse e, após conversa 
com os desembargadores do tribunal, 
construiu-se um documento onde está 
homologado o acordo e o banco aceita os 
termos de que a renúncia está atrelada 
ao cumprimento do plano de demissão. 
O grupo é composto de ex-becistas e 
foi esclarecido pelo desembargador José 
Antonio Parente da Silva sobre as conse-
qüências da desistência do processo de 
reintegração e da estabilidade a que teriam 
direito. Todos eles atendem aos requisitos 
do PDVE, faltando apenas a homologação.

“Nós garantimos, em documento assi-
nado pelo desembargador e por todos os 
interessados, um acordo aonde o bancá-
rio renunciou à ação de reintegração, o 
Bradesco garantiu o aceite da adesão ao 
plano e o desembargador homologou os 

termos citados. Essa era a preocupação 
do Sindicato: que as pessoas mesmo 
renunciando tivessem uma garantia afi r-
mando que elas só seriam retiradas da 
ação com o devido pagamento do PDVE”, 
afi rma Robério Ximenes.

“É importante também destacar que 
essas pessoas estão renunciando apenas 
à reintegração. Para todo e qualquer tipo 
de ação de horas extras, desvio de função, 
plano de saúde, danos morais e outras 
questões trabalhistas, essas pessoas 
podem acionar a justiça sem problema 
desde que obedeçam ao prazo legal de 
dois anos da saída do banco”, esclarece 
o diretor Gabriel Rochinha.

ENTENDA – No caso dos ex-becistas, 
o principal argumento do Sindicato para 
reintegrar os funcionários demitidos pelo 
Bradesco após a privatização do BEC foi 
baseado no Decreto Estadual nº 21.325 
de 15/3/1991, no qual preconiza a neces-
sidade de explicação de motivos de fatos 
e direito dos atos administrativos que 
tiverem motivado a dispensa do emprega-
do (at.1º alínea “a” do referido Decreto), 
dever que se estendia às entidades da 
administração indireta do Estado do Ceará 
(art. 2º). Ou seja, como o BEC compunha 
a administração indireta, a garantia se 
incorporou ao contrato de trabalho dos 
ex-becistas. Os demitidos entravam com 
ação na Justiça baseado nesse decreto 
e, para aderirem ao PDVE, o Bradesco 
condicionou a renúncia das ações e da 
estabilidade prevista.

“Ressaltamos que o Sindicato não 
negocia e não é a favor de nenhum 

tipo de plano de demissão voluntária. 
Entretanto, respeitando as decisões 

individuais dos bancários, nosso papel 
é orientá-los e garantir seus direitos 
da melhor forma possível. Nesse caso 
garantir a homologação daquilo que 

pleiteavam. Continuamos à disposição 
para prestar toda e qualquer orientação 

ao funcionalismo e nosso jurídico 
acompanhará todas as homologações 

relativas ao PDVE”
Robério Ximenes, diretor do 

Sindicato dos Bancários do Ceará

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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INSEGURANÇA BANCÁRIA

No Ceará, 31 municípios sofrem com agências 
fechadas e preocupa bancários e clientes
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O fechamento de agências bancárias 
explodidas no Interior do Ceará con-
tinua sendo uma preocupação séria 

para funcionários e clientes. Atualmente, 
existem 31 municípios cearenses com aten-
dimento bancário prejudicado. Existem 18 
agências explodidas sem funcionar absolu-
tamente nada; são 13 agências funcionando 
precariamente sem tesouraria; existem 
cerca de 200 bancários sem ter lugar fi xo de 
lotação, inclusive pagando para trabalhar; 
e 750 mil habitantes prejudicados.

Uma equipe de diretores do Sindicato es-
teve visitando esses municípios, conversan-
do com funcionários e a população, e cons-
tatou que a situação é crítica.  Os bancários 
estão trabalhando em unidades em outras 
cidades, às vezes fazendo deslocamento de 
até 100 quilômetros. Alguns denunciam que 
chegam a pagar para trabalhar, pois a ajuda 
do banco demora a sair. Quanto à população, 
ou está totalmente sem atendimento ban-

• Antonina do Norte; 
• Assaré;
• Nova Olinda;
• Saboeiro;
• Catunda;
• Madalena;
• Pedra Branca;
• Cedro;
• Missão Velha;
• Pereiro;
• Capistrano;
• Milhã;
• Redenção;
• Senador Pompeu;
• Hidrolândia;
• Ipueiras;
• Tejuçuoca;
• Aiuaba;
• Araripe;
• Carius;
• Independência;
• Monsenhor Tabosa;
• Novo Oriente;
• Icapuí;
• Jaguaretama;
• Jaguaruana;
• Barreira;
• Chorozinho;
• Itapiúna; 
• São João do Jaguaribe;
• Lavras da Mangabeira

As cidades 
prejudicadas são:

cário, ou com atendimento sem numerário. 
No caso de Pedra Branca, por exemplo, as 
agências do Banco do Brasil e Bradesco estão 
fechadas. A população recorre aos Correios 
e agência lotérica.

Encaminhamentos do Sindicato – O 
Sindicato dos Bancários do Ceará já fez 
vários encaminhamentos, como audiência 
com o governador Camilo Santana, cobran-
do segurança para a população e bancários. 
“Algumas medidas foram tomadas pelo 
Governo, como a criação do Cotar, Batalhão 
de Fronteira, Ciopaer para o Cariri e Sobral, 
mas infelizmente, os bandidos continuam 
sitiando as cidades, invadindo quartéis e de-
legacias, e explodindo agências no Interior”, 
disse Bosco Mota, diretor do SEEB/CE.  Foi 
solicitada audiência com o superintendente 
do Banco do Brasil, Castro Júnior, por ser 
o banco com maior número de agências 
fechadas e funcionários envolvidos.
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Dia do Bancário foi comemorado 
pelo Sindicato com festa

BOTEQUIM
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CNH digital 
A versão de demonstração da 

carteira de habilitação eletrôni-
ca (CNH-e) já pode ser acessada 
por smartphones de todo o País. 
É uma versão para mostrar como 
será o funcionamento que entra 
em vigor em 1º/02/2018 quando 

o documento poderá ser apresen-
tado no lugar da carteira física e 
identifi cado por QR Code. A car-
teira terá a mesma validade do 
documento impresso, que ainda 

será emitido. Entretanto, somente 
condutores que tenham uma CNH 
impressa com QR Code poderão 
obter uma versão para celular. 

• • •

• • •
Fumo passivo

Segundo o Ministério da Saúde, 
em 2015, 8% das pessoas que 

trabalhavam eram fumantes pas-
sivas. De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde este hábito 
involuntário é a 3ª maior causa de 
morte evitável, perde apenas para 
o tabagismo ativo e o consumo ex-
cessivo de álcool. O cigarro é uma 

das principais causas de várias 
doenças, mas mesmo com tantos 
prejuízos, mais de 10% da popu-
lação brasileira acima de 18 anos 
ainda fuma.  Para estas pessoas, 
existe um site para mostrar as 

vantagens fi nanceiras e na saúde 
de parar de fumar: www.eseeupa-

rardefumar.com.br.

Acesso à água potável
Na Semana Mundial da Água, o 

Unicef lançou um alerta sobre as 
crianças que vivem em situações 
de vulnerabilidade têm 4x mais 

probabilidades de não ter acesso 
à água potável. Dos cerca de 484 
milhões de pessoas que viviam em 
situações frágeis em 2015 (países 
afetados por guerras e instabilida-
de), 183 milhões não tinham aces-
so a água potável. De acordo com 
o Instituto Trata Brasil, 83,3% 

dos brasileiros são atendidos com 
abastecimento de água tratada. No 

entanto, são mais de 35 milhões 
de brasileiros sem este serviço.

Em Fortaleza, o Sindicato dos Bancários do Ceará comemorou o Dia do Bancário, com muito forró 
pé de serra, muita animação, barraca de comidas típicas e quadrilha improvisada, na sexta-feira, 
dia 25/8, dentro da programação do Botequim dos Bancários. Foram atrações da noite, o grupo Os 

Januários, a quadrilha junina Rei do Cangaço se apresentou e puxou uma quadrilha improvisada, e 
a cantora Rose de Salles, com xote tradicional, baião e o verdadeiro forró pé de serra. 

Numa barraca montada na entrada do Sindicato foram vendidas comidas típicas e bebidas a preço 
de custo, além disso os bancários que se cadastraram na entrada da festa, concorreram ao sorteio 

de 10 vales-conta, no valor de R$ 100,00 cada.
Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE


