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Para conscientizar a população, o Sindicato lança campanha sobre a 
importância dos bancos públicos e os prejuízos causados pelo desmonte e 

pela ameaça de privatização (pág. 3)
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SAÚDE

Sindicato apoia a 
Campanha Setembro Amarelo

2

O suicídio é um problema de saúde 
pública que vive atualmente uma 
situação de tabu, pois é um assun-

to do qual se evita falar. Pelos números 
ofi ciais, são 32 brasileiros mortos por 
dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da 
maioria dos tipos de câncer. Por medo ou 
desconhecimento, as pessoas não veem 
os sinais de que alguém próximo está 
com ideias suicidas. Além disso, segundo 
a Organização Mundial da Saúde, 9 em 
cada 10 casos poderiam ser prevenidos. 
É necessário a pessoa buscar ajuda e 
atenção de quem está à sua volta.

Pensando nisso, o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) criaram, em 2014, 
a Campanha Setembro Amarelo, com o 
objetivo direto de alertar a população a 
respeito da realidade do suicídio no Brasil 
e no mundo e suas formas de prevenção.

TRABALHO X DEPRESSÃO – Estudo 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
mostrou que, só em 2016, 75 mil pessoas 
foram afastadas do trabalho em razão da 
depressão e que até 2020 a doença será 
a mais incapacitante do mundo. No Brasil, 
os dados da Interfarma demonstram um 
aumento de antidepressivos e estabilizan-
tes de humor em torno de 18,2% no ano 
de 2016, comparado com 2015.

Dentre os trabalhadores acometidos 
de episódios depressivos, os bancários, 
por laborarem em ambiente extremamente 
estressante, são vítimas em potencial. A 
cobrança excessiva de metas, a pressão 
diária para vender produtos, todos esses 
fatores podem ser considerados determi-
nantes para uma crise. Segundo dados do 
INSS, em 2013, cerca de 18 mil bancários 
foram afastados, desses, aproximadamen-
te 53% tiveram como causas principais 
os transtornos mentais.

GASB – Para dar todo o acolhimento e 
ajuda que a categoria bancária necessita, 
o Sindicato mantém desde 2006 o Gasb 
(Grupo de Apoio à Saúde dos Bancários), 
que se reúne toda terceira quinta-feira 
de cada mês. O próximo encontro deve 
se realizar no dia 21/9, a partir das 19h, 
na sede do Sindicato (Rua 24 de Maio, 
1289 – Centro). Mais informações: 85 
3252 4266.

O grupo foi criado para dar apoio 
aos bancários portadores de doenças 
ocupacionais. As reuniões servem ainda 
para a troca de informações inerentes 
à convivência com as doenças adquiridas 
durante o trabalho. O Sindicato oferece 
ainda o Plantão Psicológico, que funciona 
todas as quintas à tarde, com atendimento 
individual e totalmente sigiloso.

A entidade vem ainda realizando uma 
pesquisa sobre a saúde que pode ser 

acessada pelo site, facebook, twitter ou 
através de caderno impresso distribuído 
pelos diretores do Sindicato em visita às 
agências do Estado.

SETEMBRO AMARELO
www.setembroamarelo.org.br

Centro de Valorização da Vida (CVV) 
Ligue: 141 (24 horas)

Chat/skype: www.cvv.org.br

Fortaleza - 85 3257-1084 / 
Horário: 24 horas

R. Ministro Joaquim Bastos, 806 - 
Bairro de Fátima 

Sobral - (88) 3611-4111 / 
Horário: 6 às 22 horas (diariamente)

Av. Anhaid Andrade, 47 sala 4 
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A CULPA É DO GOVERNO TEMER!

Sindicato lança campanha de conscientização 
sobre importância dos bancos públicos
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“Temos que botar 
a culpa em  quem 
tem culpa. O que 
estamos dizendo 
nessa campanha 

de conscientização 
é que a culpa 

pelo atendimento 
precário não é do 
bancário. A culpa 
é do patrão. E no 
caso dos bancos 

públicos, o patrão 
é o governo federal”

Jannayna Lima, diretora do Sindicato e 
funcionária do Banco do Brasil

Uma campanha de conscien-
tização foi lançada pelo Sindicato 
dos Bancários do Ceará no dia 
1º/9, pedindo apoio da população 
para que entenda a importância 
dos bancos públicos. Houve pan-
fl etagem nas agências mostrando 
o que o governo federal está pa-
trocinando nos bancos estatais: 
“Agências lotadas! Filas enormes 
esperando atendimento! A culpa 
não é do bancário! A culpa é do 
governo Temer, que não contrata 
mais funcionários e está sucate-
ando os bancos públicos!”.

Este é um visível desmonte 
dos bancos públicos. Enquanto 
o banco faz com que o cliente 
procure usar os aplicativos, tira 
de dentro das agências os clientes 
que tem rentabilidade, tira tam-
bém um profi ssional para atender 
a população em geral.

O Sindicato busca conscien-
tizar sobre a importância de um 
banco público forte que viabiliza 
politicas públicas.

Privatização é ameaça – 
Vale ressaltar que não é só o 
emprego do bancário que está 
em risco, estão em risco as po-
líticas do governo voltadas para 
as pessoas mais carentes, como 
fi nanciamento de moradia po-
pular, financiamento escolar, 
financiamento para micro e 
pequeno empreendedor, para os 
agricultores familiares e a gestão 
do FGTS, que não interessam aos 
bancos privados, mas que são se 
suma importância para a popu-
lação mais carentes. Esta sim é 
que está sendo abandonada pelos 
bancos públicos.

FINANCIÁRIOS: 
trabalhadores 
entregam Termo de 
Compromisso 
para proteção de 
direitos

Uma proposta de Ter-
mo de Compromisso com 
22 pontos para proteção 
de empregos, de direitos 
históricos e de delimitação 
dos atos nocivos que po-
dem advir das novas Leis 
Trabalhista e de Terceiriza-
ção, bem como de outras 
que tramitam no Congresso 
Nacional, foi entregue pela 
Coordenação Nacional dos 
Financiários à Federação 
Interestadual das Institui-
ções de Crédito (Fenacrefi ).

A Fenacrefi  vai reunir 
as empresas do setor para 
tratar do assunto e comuni-
cará à Contraf-CUT quando 
tiver posição sobre o Termo 
de Compromisso.

Como a lei acabou com a 
ultratividade, os fi nanciários 
querem que o acordo seja 
concluído antes do venci-
mento da atual Convenção 
Coletiva, ou que sejam ga-
rantidos os direitos nela 
expressos até que uma nova 
seja assinada.

Para conhecer a íntegra 
do termo, acesse: https://
goo.gl/NACwRL
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BRADESCO

Trabalhadores assinam acordos 
específi cos com o banco
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Quatro acordos coletivos aditivos à 
CCT relacionados a direitos específi cos 
conquistados pelos trabalhadores foram 
assinados no dia 4/8, pela Contraf-CUT, 
federações e sindicatos com a direção do 
Bradesco, em São Paulo.

A assinatura dos documentos garan-
te o Sistema Alternativo de Controle de 
Jornada de Trabalho 2017/2019 (Ponto 
eletrônico), a Análise de Crédito, de Aten-
dimento e de Suporte do Banco Bradesco 
Financiamentos 2017/2019 e Programa de 
Capacitação Designado CIPA 2017/2019, 
que abrangem todo o país.  Os sindicatos 
dos bancários de São Paulo e Curitiba tam-
bém assinaram um documento referente 
ao Telebanco.

Os acordos garantem direitos espe-
cífi cos conquistados pelos bancários do 
Bradesco. Este é um grande avanço e vai 
dar mais segurança aos trabalhadores. 

O tema Segurança 
Bancária também fez 
parte da pauta do Se-
minário em Defesa dos 
Bancos Públicos reali-
zado no Cariri, do qual 
diretores do Sindicato 
dos Bancários do Cea-
rá participaram, no dia 
26/8. Aconteceram de-
bates sobre Previ, com 
Marcel Barros; Cassi, 
com Ana Dantas; Fun-
cef e Saúde Caixa, com 
Áureo Junior; Segurança 
Bancária, com Bosco 
Mota; e Reforma Tra-
balhista e Terceirização, 
com o advogado Ambró-
sio, diretor do Sindicato 
dos Bancários do Cariri.

Sindicato participa de Seminário em Defesa dos Bancos Públicos

Além disso, agora os bancários poderão 
participar efetivamente dos debates sobre 
a jornada de trabalho. 

A assinatura destes acordos somente 
foi possível porque, antes da conquista 

do direito de discutir sobre a jornada de 
trabalho, foi criado um GT com esta fi na-
lidade. Mas, agora a discussão se tornará 
mais efetiva com a possibilidade de real 
controle do horário de entrada e saída.
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AÇÃO DO BEC

Sindicato fi naliza o pagamento 
a mais 180 benefi ciários
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Na última quarta-feira, 6/9, o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará 
realizou um café da manhã para 

o pagamento dos valores finais da ação 
contra o Bradesco, para mais 180 bene-
ficiários. Esse pagamento corresponde à 
segunda parte dos valores repassados aos 
ex-funcionários do BEC, que já receberam 
a primeira parte em valores incontro-
versos. Na ocasião, os diretores Robério 
Ximenes e Rita Ferreira e o assessor 
jurídico do Sindicato, Anatole Nogueira, 
prestaram esclarecimentos sobre o pro-
cesso e o repasse das quantias.

Na ocasião foram pagos valores a mais 
nove lotes, de um total de 58 lotes com 
execuções separadas de, em média, 20 
bancários cada um. 

Segundo os dirigentes sindicais, o rece-
bimento dos valores fi nais dá fi m ao proces-
so na Justiça para esses benefi ciários. “No 
entanto, o processo continua e os valores 
reivindicados pelo Sindicato continuarão 
sendo cobrados na Justiça para os demais 
benefi ciários que ainda não receberam”, 
esclareceram.

HISTÓRICO – Essa ação foi ajuizada pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará em 1998, 
pedindo o pagamento de dois reajustes sala-
riais que o Banco do Estado do Ceará (BEC) 
não realizou na época, nas Convenções Co-
letivas de 1996/97 e 1997/98, e que fossem 
feitos esses refl exos, ou reajustes que o BEC 
não realizou, junto às verbas salariais, como 
13º, férias, FGTS. Enfi m, todos os benefícios 
previstos pela legislação trabalhista e pe-
las Convenções Coletivas de Trabalho dos 
Bancários (CCT). A ação abrange um total 
de 1.200 ex-funcionários do BEC.

Fotos: Normando Ribeiro – SEEB/CE
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SINDICATO COBRA

BNB aguarda infl ação de agosto para 
divulgar calendário de pagamentos
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Em contato com a Superintendência 
de Desenvolvimento Humano do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB), o Sindicato dos 
Bancários do Ceará obteve a informação 
de que o calendário de pagamento das di-
ferenças salariais e dos tíquetes refeição 
e alimentação, bem como o crédito refe-
rente à 13ª cesta alimentação somente 
será divulgado após a divulgação ofi cial 
do índice de infl ação de agosto que fecha 
o período de 12 meses para correção de 
salários e benefícios da categoria bancária 
assegurada na última Convenção Coletiva 
nacional com validade de dois anos.

No tocante ao pagamento do adianta-
mento da primeira parcela da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) relativo ao 
exercício de 2016, a Superintendência de 
DH do BNB comunicou que procederá a 
liberação do crédito até o dia 30 de se-
tembro corrente. A direção do BNB des-
tinou para o adiantamento da PLR 2016 
a quantia de R$ 20,4 milhões, referentes 
a 6,25% do lucro líquido obtido pelo BNB 
no ano passado.

ACORDO DO DE DOIS ANOS – Com a 
infl ação anunciada de 1,73% no período de 
setembro de 2016 a agosto de 2017mais 
1% de aumento real, os bancários saem na 
frente de várias outras categorias de tra-
balhadores, ao assegurar de forma inédita  
a contratação de uma Convenção Coletiva 
de dois anos, garantindo a reposição da 
infl ação mais aumento real de forma auto-
mática para o período de setembro/2017 
a agosto/2018. O percentual total chega 
aos 2,75%.

Enquanto isso, categorias como os 

petroleiros tiveram a amarga notícia di-
vulgada pela imprensa de que seu Acordo 
Coletivo que também encerra em agosto 
foi prorrogado nos moldes atuais até o dia 
10 de novembro deste ano. Signifi ca que 
até lá os petroleiros fi carão sem reajuste 
e a partir do dia 11 de novembro é que as 

negociações para o período seguinte serão 
iniciadas. Vale lembrar que esse adiamento 
proposto pela direção da Petrobrás não é 
por acaso. É que a partir de 11/11/2017 
passa a vigorar a nova lei trabalhista que 
põe em cheque a CLT e retira direitos dos 
trabalhadores.

“A realidade que passa a ser vivida 
pelos petroleiros e outras categorias de 
trabalhadores somente confi rma o acerto 
do Comando Nacional dos Bancários ao 
negociar pela primeira vez uma validade 
de dois anos para a Convenção Coletiva 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro”, afi rma o coordenador da Co-
missão Nacional dos Funcionários do BNB, 
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato dos 
Bancários do Ceará.

Tomaz de Aquino lembra, no entanto, 
que o fato de os bancários já terem reajuste 
pela infl ação, ganho real e PLR assegura-
dos não paralisa a campanha nacional da 
categoria que continua a pleno vapor, com 
a discussão de demandas específi cas de 
cada banco em mesas temáticas de nego-
ciação. Essas demandas são aquelas que 
constam de pautas específi cas aprovadas 
nos Congressos Nacionais de Funcionários 
de bancos, não contempladas no Acordo 
vigente automaticamente renovado.

“Prova disso”, emenda Tomaz de Aqui-
no, “é que mesas de negociação envolven-
do a Contraf e sindicatos com a direção 
do BNB estão agendadas para a última 
semana de setembro deste ano. Nessas 
mesas serão debatidas a revisão do acordo 
do ponto eletrônico e as reivindicações 
relacionadas à saúde dos trabalhadores 
da Instituição”.

“Para garantir que as mesas temáticas 
avancem nas discussões e apresentem 

resultados objetivos e positivos é necessário 
também um calendário de mobilização que 
iniciou em 30 de agosto com a realização de 

um Dia Nacional de Luta dos funcionários do 
BNB e prosseguirá com visitações e reuniões 

nas agências e órgãos da Direção Geral 
apontando para a realização de um grande 
Encontro Nacional dos Funcionários do BNB 
a se realizar dia 6 de outubro próximo, em 

Fortaleza”
Tomaz de Aquino, coordenador da 

Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB e diretor do SEEB/CE

Em função da negociação com vi-
gência de dois anos – 2016 a 2018, 
seguindo orientação da Contraf-CUT, 
o Sindicato dos Bancários do Ceará 
ratifi cou em assembleia geral extraor-
dinária no dia 31/8, às 18h,  o desconto 
assistencial deste ano, no percentual 
de 1% (um por cento) da remuneração 
bruta de todos os bancários, limitado 

Valor máximo de R$ 44 é o teto da contribuição assistencial
ao valor máximo de R$ 44,00 (quarenta 
e quatro reais). Esse é o teto máximo a 
ser descontado na folha de pagamento do 
mês de outubro de 2017. 

O Sindicato garante aos bancários o 
direito de não pagamento à contribuição 
assistencial, no prazo de 10 dias úteis, de 
18 a 29/9, mediante requerimento indivi-
dual assinado pelo interessado entregue 

na Tesouraria do Sindicato, de segunda 
a sexta, das 8 às 16 horas (Rua 24 de 
Maio, 1289 - Centro). Não serão aceitas 
solicitações de terceiros.

Diante dos ataques à classe traba-
lhadora, o Sindicato acha importante a 
compreensão e colaboração da cate-
goria para fortalecer nossa entidade. 
Bancário, você faz parte dessa luta!
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BANCO DO BRASIL

Sindicato reúne novos 
grupos para acordo do 

anuênio
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O Sindicato dos Bancários do Ceará 
continua reunindo benefi ciários da ação 
do anuênio do Banco do Brasil para tratar 
de acordo negociado com o banco. Na 
semana passada, a reunião contemplou 
mais 60 funcionários. O acordo é de ade-
são individual e baseia-se em proposta 
apresentada pelo Banco. No entanto, o 
benefi ciário que não aceitar o acordo 
continua com o processo na Justiça.

A ação ajuizada pelo Sindicato, que 
benefi cia a 1.680 funcionários do BB, foi 
dividida em 84 processos de execução, 
com 20 pessoas em cada.

O QUE POSTULA A AÇÃO – O diretor 

Conquista do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2016-2018, os empregados da Caixa Econômica 
Federal tiveram os salários reajustados acima da 
infl ação no dia 1º de setembro. O percentual é for-
mado pelo INPC/IBGE de setembro do ano passado 
e agosto de 2017, acrescido de 1% de ganho real. 
O mesmo vale para todas as verbas, como Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR), piso salarial, 
vales e auxílios.

Quanto à PLR, a Caixa tem até 30 de setembro 
para pagar a 1ª parcela, correspondente a 60% do 
total, mas as entidades representativas já solicita-
ram a antecipação. No banco, o valor é composto 
pela regra básica Fenaban (90% do salário base), 
parcela adicional (2,2% do lucro líquido dividido pelo 
número total de empregados em partes iguais) e PLR 
Social (4% do lucro líquido, distribuídos linearmente 
para todos os trabalhadores). Também conforme o 
ACT 2016-2018, está garantida uma remuneração 
base para todos os empregados.

A luta contra retrocessos e por novos avan-
ços segue na mesa de negociações permanentes. 
Embora haja uma intransigência total da direção 
do banco, a representação dos empregados tem 
debatido temas como GDP, RH 037, reestrutura-
ção, fechamento de agências, redução do quadro 
de pessoal, contencioso da Funcef e ataques ao 
Saúde Caixa. Tudo isso alinhado à defesa da Caixa 
como banco 100% público e social.

CEF: ACT 2016-2018 
garante reajuste 

acima da infl ação para 
empregados

“O governo golpista 
já anunciou que os 

funcionários de bancos 
públicos serão os únicos 

que terão reajustes 
acima da infl ação, 

graças a nossa CCT de 
dois anos assinada no 
ano passado. Por não 

termos que brigar pelo 
reajuste, conseguiremos 

fazer uma campanha 
este ano em defesa do 
emprego e de direitos”

Marcos Saraiva, 
diretor do Sindicato 

dos Bancários do 
Ceará e da Fenae

Valdir Maciel explicou aos benefi -
ciários sobre a ação e o detalha-
mento do processo judicial foi dado 
pelo advogado do Sindicato, Carlos 
Chagas, mostrando o que ação pede 
o restabelecimento do pagamento 
do anuênio (retirado em 1998) e o 
pagamento das repercussões das 
diferenças do benefício sobre outras 
verbas: férias, 13º salário, FGTS, 
repouso semanal remunerado, li-
cença prêmio, folgas, gratifi cação 
de função, adicional noturno, adi-
cional de periculosidade, adicional 
de transferências, comissões, horas 
extras e verbas rescisórias.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Inscreva-se para o Programa 
de Paternidade Responsável

CUIDA, QUE O FILHO TAMBÉM É TEU!
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Fim da estabilidade?!
O presidente da Câmara dos Depu-
tados no exercício da presidência da 
República, Rodrigo Maia, afi rmou em 
evento que, no futuro, a estabilidade 
do setor público deve ser revista. Ele 
defendeu ainda a diminuição do âmbito 

do Estado na vida pública, afi rman-
do que o papel do governo deve ser 
de fi scalizador, e que é preciso dar 

andamento às reformas que levem a 
isso citando a Reforma da Previdência 
e a Reforma tributária. A declaração 
de Maia só reforça a tese de que o 
posicionamento do governo golpista 
sempre será contra os trabalhado-

res. Reaja!

• • •

• • •

Com a licença paternida-
de ampliada de 20 dias 
na Convenção Coletiva 

dos Bancários 2016/2018, 
inclusive para adoções, o 
Sindicato dos Bancários do 
Ceará instituiu o Programa 
de Paternidade Responsável 
– Cuida, que o fi lho também 
é teu! – para que pais e mães 
dividam os cuidados dos fi -
lhos e comecem em casa um 
mundo diferente, harmonioso. 

Os encontros são realiza-
dos sempre em todo terceiro 
sábado de cada mês e em 
setembro acontece no dia 
16, a partir das 9h, na sede 
do Sindicato dos Bancários 
do Ceará (Rua 24 de Maio, 
1289 – Centro).

Para participar do Progra-
ma de Paternidade Responsá-
vel, o bancário deve inscrever-
se na Secretaria de Saúde 
do SEEB/CE, com a diretora 
Janaynna Lima (85 - 99183 
7901), ou com o funcionário 
Erismar (85 3252 4266) ou 
ainda através da Secretaria 
de Ação Sindical. As vagas são 
limitadas e abertas também 
à comunidade. 

É importante destacar 
que, segundo a Convenção Coletiva (cláusula 
26), para ter direito à licença paternidade 
de 20 dias, o banco deve aderir ao Programa 
Empresa Cidadã e o bancário deve requerer 
a ampliação no prazo de dois dias após o 

parto, além de comprovar a participação 
em programa ou atividade de orientação 
sobre paternidade responsável. O progra-
ma desenvolvido pelo Sindicato é de um 
curso presencial.

Você vai pagar pelos “gatos”!
O Ministério de Minas e Energia publi-
cou uma portaria que vai autorizar a 

Aneel a fl exibilizar a cobrança dos pre-
juízos com furtos e dos custos ope-
racionais das distribuidoras de Ama-
zonas, Rondônia, Roraima, Piauí, Acre 
e Amapá em 2017. Todas elas estão 
ligadas à Eletrobras, prestes a ser 

privatizada. Na prática, quem pagará 
as contas dos “gatos” e “gambiar-

ras” este ano serão os consumidores. 
Essa é uma conta que pode chegar a 
R$ 500 milhões, segundo especialis-

tas do setor.

Cadeiras de rodas para cães 
Para garantir melhor qualidade de 

vida a um cachorro com cinomose, o 
eletricista paulista Glauber Pereira 

de Souza criou uma cadeira de rodas 
para animais com essa defi ciência. Ele 

já fabricou mais de 2.400 unidades 
e cobra dos clientes apenas o gasto 
com os materiais. Glauber usava tu-

bos de PVC que, segundo ele, aguenta 
bem para cachorros pequenos. Como 

o material é frágil para animais de 
grande porte, ele pesquisou outros 

que fossem mais resistentes e bara-
tos. Agora, utiliza metal e duas rodas 
para a confecção das cadeiras, Mais 
detalhes no facebook.com/Petssobre-
rodas ou telefone (16) 999153 5104.


