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BANQUEIRO LUCRA A QUALQUER CUSTO 
E QUEM “PAGA O PATO” É VOCÊ!

Metas abusivas, adoecimento, redução de pessoal, longas fi las, débitos não autorizados e atendi-
mento precário nas agências são alguns dos problemas enfrentados por bancários e clientes em 

consequência da pressão dos bancos por mais e mais lucros (pág. 3)



   Tribuna
Bancária

Home Page: www.bancariosce.org.br – Endereço Eletrônico:  bancariosce@bancariosce.org.br – Telefone geral : (85) 3252 4266 – Fax: (85) 3226 9194
Tribuna Bancária: imprensa@bancariosce.org.br – (85) 3231 4500 – Fax: (85) 3253 3996 – Rua 24 de Maio, 1289 - 60020.001 – Fortaleza – Ceará

Presidente: Carlos Eduardo Bezerra – Diretor de Imprensa: Marcos Aurélio Saraiva Holanda  – Jornalista Resp:  Lucia Estrela - CE00580JP
Repórter:  Sandra Jacinto - CE01683JP – Projeto Gráfi co e Diagramação: Normando Ribeiro CE00043DG

Impressão:  Expressão Gráfi ca – Tiragem: 11.500 exemplares

Expediente

Edição 1493  |  18 a 23 de setembro de 2017

REFORMA TRABALHISTA

Comando Nacional dos Bancários aprova 
calendário de lutas

2

Os impactos nas negociações coletivas 
de trabalho com a vedação da ultrativi-
dade, defi nida pela reforma trabalhista 
foi tema da reunião do Comando Nacional 
dos Bancários dia 12/9, em São Paulo, 
com palestra do advogado José Eymard 
Loguercio, assessor Jurídico da CUT.

A ultratividade era prevista numa 
súmula que garantia a manutenção das 
cláusulas do último acordo coletivo ao 
fi nal da vigência, até que novo acordo 
fosse celebrado. José Eymard disse que 
há questionamentos sobre a constitucio-
nalidade e aplicação da lei no tempo, que 
vem fragilizar a negociação coletiva e seus 
legítimos instrumentos de pressão contra 
o empregador para que se possa estabe-
lecer equilíbrio nos contratos coletivos.

Essa mudança em relação à garantia 
de manutenção da vigência dos direitos 
previstos no acordo anterior poderá 
trazer maior difi culdade nas negociações 
coletivas, em especial para categorias 
com maiores difi culdades de mobilizações. 
Assim, os bancários tem de continuar com 

SETEMBRO:
19 – Mesa Temática Igualdade de Oportunidades
20 – Mesa Temática Saúde e Dia Nacional de Luta em Defesa dos Bancos Públicos
22 – Mesa Temática de Acompanhamento da Cláusula de Prevenção de Confl itos
25 – Assinatura do Aditivo da Cláusula 65
26 – Mesa Temática de Segurança Bancária
27 -  Dia Nacional de Luta em Defesa dos Bancos Públicos

OUTUBRO:
4, 11, 18 e 25 – Dias Nacionais de Luta em Defesa dos Bancos Públicos

NOVEMBRO:
1, 8, 22 e 29 – Dias Nacionais de Luta em Defesa dos Bancos Públicos
6 – Mesa Temática Saúde do Trabalhador
11 – Ato em Brasília pela anulação da antirreforma Trabalhista
13 – Mesa Temática Segurança Bancária
20 – Mesa Temática Igualdade de Oportunidades
27 – Mesa Temática de Acompanhamento da Cláusula de Prevenção de Confl itos

CALENDÁRIO DE LUTAS APROVADO PELO COMANDO NACIONAL

as históricas mobilizações e unidade 
nacional, pois só unidos somos mais 
fortes e impedimos a retirada de 

direitos duramente conquistados.
O Comando Nacional aprovou ainda um ca-

lendário de lutas.

Uma nova parceria foi fi rmada entre o Sindicato 
dos Bancários do Ceará e o Núcleo de Terapia Cog-
nitivo-Comportamental (NUTCC) com o objetivo de 
oferecer aos bancários associados e seus familiares 
atendimento em psicologia com preços especiais.

Através dessa parceria, os bancários fi liados 
poderão ter atendimento em psicoterapia com ses-
sões semanais ao preço fi xo de apenas R$ 60,00 
cada. Para atendimento em grupos terapêuticos, 
o valor é de R$ 35,00 por encontro.

O NUTCC é especializado nos serviços relacio-
nados a Terapia Cognitivo-Comportamental e ofe-
rece desde atendimento psicológico de crianças, 
adolescentes e adultos, à oferta de cursos, pales-
tras, supervisões clínicas, formações de grupos de 
estudos e organização de eventos.

NUTCC: Parceria com clínica de psicologia oferece preços especiais para fi liados

Mais informações:

Avenida Dom Luis, 1233 
- 22º Andar - Sala 2201 – 

Meireles 
Contatos: 85 3121-0008 / 

85 99664-9868 (TIM) / 
85 98884-8475 
(OI - WhatsApp)

www.nutcc.com.br
Facebook.com/nutcc

Instagram.com/nutcc_con-
tato
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ALTA LUCRATIVIDADE

Pressão dos bancos por lucros prejudicam 
consumidores e bancários

3

Muita gente já encontrou no extrato 
bancário o débito relativo a um serviço 
que não contratou. A cobrança por um 
novo pacote de produtos pelo qual jamais 
procurou, ou um cartão plus que sequer 
pensou em pedir. Além do desconto inde-
vido em conta corrente, há a chateação 
de fi car um tempão pendurado no serviço 
de atendimento telefônico sem garantia da 
solução do problema. Em muitos casos, 
acaba indo pessoalmente à agência, onde 
vai perder mais um tempo na fi la enorme.

Pouca gente sabe, mas todo esse abor-
recimento signifi ca que o cliente – assim 
como o bancário – está pagando o “pato” 
pelas pressões impostas pelos banqueiros 
e seus executivos para aumentar ainda 
mais seus lucros.

Essas pressões e o controle sobre o 
trabalhador são algumas das ferramen-
tas de um modelo de gestão baseado na 
redução de custos, inclusive de recursos 
humanos, no qual a terceirização tem 
fundamental importância. Os bancários 
muitas vezes são obrigados a comprar eles 
próprios produtos de que não necessitam. 
Ou recorrem à solidariedade de familiares 
e amigos, que compram também para que 
a meta seja atingida.

Adoecimento do bancário – Sob tanto 
controle, pressão e metas, o bancário paga 
com a saúde, fragilizada por um ambiente 

nocivo, altamente competitivo e que leva 
ao adoecimento, especialmente psíquico. 
De acordo com o Ministério da Saúde, em 
2015 os casos de depressão superaram 
os de lesões por esforço repetitivo (LER). 
Isso quando não é demitido por não atingir 
as metas cada vez mais abusivas.

A professora e pesquisadora da Facul-
dade 28 de Agosto, Ana Tercia Sanches, 
autora do livro “Trabalho Bancário – Inova-
ções Tecnológicas, Intensifi cação e Gestão 

por Resultados”, analisou as mudanças 
na gestão dos bancos a partir de 1990, 
feitas para elevar os lucros, e chegou à 
conclusão de que, para aumentar a já 
alta lucratividade, os bancos passaram 
a intensifi car a pressão por resultados. 
Outra perversidade da lógica dos patrões 
é incorporar a pressão como elemento 
banal da rotina do bancário, exigindo dos 
candidatos a uma vaga “resistência a 
pressões”.

Convênio: Colégio Master abre seleção para novos alunos
O Colégio Master, conveniado do Sin-

dicato dos Bancários do Ceará, está com 
inscrições abertas para seleção de novos 
alunos. O Colégio oferece ensino infantil, 
fundamental, médio e pré-universitário, 
além de sistema de tempo integral (do 
infantil ao 5º do Ensino Fundamental I).

Através dessa parceria, os ban-
cários associados ao Sindicato terão 
descontos especiais: turno manhã (1º 
fi lho 20%; 2º fi lho 20% e 3º fi lho = 30%); 
turno tarde (1º fi lho terá 25%; 2º fi lho 
terá 25% e 3º fi lho terá 35%). Já no 
Ensino Integral, o associado terá 10%, 

independente da quantidade de fi lhos.
Para ter direito aos descontos, os 

filiados devem apresentar declaração 

comprovando seu vínculo de associa-
do, enquanto os dependentes, além 
da declaração, devem apresentar 
ainda documento que comprove o 
parentesco.

Master Bezerra – Av. Bezerra de 
Menezes, 1802 – São Gerardo – Fone: 
(85) 4011.1212

Master Sul – Rua Benjamin Moura, 
631, Cidade dos Funcionários – Fone 
(85) 4009.0101

www.colmaster.com.br
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BOTEQUIM DOS BANCÁRIOS

Grande noite do vinil e do brega 
comandada pelos Alfazemas

4

Atenção bancários(as), seus familiares e amigos! 
Vocês não podem perder a grande noite do vinil 
e do brega comandada pelo grupo musical Os 

Alfazemas.
Será no próximo dia 29 de setembro, a partir das 

18h30, na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará 
(Rua 24 de Maio, 1289 – Centro), dentro do projeto 
cultural Botequim dos Bancários. 

A noitada começa com uma nova atração: a dupla 
de DJ’s Carlos Rogério e Magnum disponibilizará aos 
presentes dezenas de discos em vinil, todos com mú-
sicas bregas interpretadas por cantores e composi-
tores famosos no cenário nacional, tais como: Diana, 
Paulo Sérgio, Odair José, Genival Santos, Waldick 
Soriano, Reginaldo Rossi, José Ribeiro, Núbia Lafaiete 
e muitos outros.

Na sequência, outra novidade para reforçar o caráter 
cultural e popular do Botequim dos Bancários: apresen-
tação da dupla de cantadores repentistas de renome 
nacional Oliveira de Panelas e Lourivaldo Vitorino, trazidos 
gentilmente para o Botequim pelo Clube da Viola.

Após o sorteio dos tradicionais vales-conta, a grande 
atração da noite: a banda Os Alfazemas, interpretando o 
melhor o cancioneiro brega e popular, bem ao seu estilo 
já bastante difundido na noite de Fortaleza.

Vocês não podem perder essa noite de confraterni-
zação e alegria, regada a muita música, cerveja e outros 
aperitivos e tira-gostos a preço de custo.

Entrada gratuita! Contato pelo 85 3252 4266.

O Sindicato dos 
Bancários do Cea-
rá continua reunindo 
mais benefi ciários da 
ação do anuênio do 
Banco do Brasil para 
tratar de acordo nego-
ciado com o banco. Na 
semana passada, duas 
reuniões contempla-
ram mais 120 funcio-
nários (seis grupos). 
O acordo é de adesão 
individual e baseia-se 
em proposta apresentada pelo BB. 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. Os diretores 
José Eduardo Marinho e  Valdir Maciel 
explicaram aos benefi ciários sobre a 
ação e o detalhamento da via judicial foi 

dado pelo advogado do Sindicato, Carlos 
Chagas, mostrando o que a ação pede 
o restabelecimento do pagamento do 
anuênio (retirado em 1998) e o paga-
mento das repercussões das diferenças 
do benefício sobre outras verbas.

BANCO DO BRASIL: Sindicato reúne novos grupos para acordo do anuênio
Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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CAMPANHA NACIONAL

Contraf e sindicatos cobram e bancos
antecipam pagamento da PLR
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Pela CCT 2016/2018, os 
bancos têm até o dia 30 de 
setembro para creditar a 
antecipação da PLR. Porém, 
atendendo à solicitação da 
Contraf-CUT e dos sindicatos, 
os bancos estão antecipando 
o pagamento da primeira 
parcela, que terá reajuste de 
2,75%, na comparação com 
2016. A segunda parcela da 
PLR deve ser paga em março 
de 2018.

O pagamento da anteci-
pação da PLR é composto por 
uma regra básica e uma par-
cela adicional. A regra básica 
é calculada sobre o salário do 
bancário (54% do salário) rea-
justado de acordo com a CCT. 
É acrescido um valor fixo, que 
também é reajustado pelo ín-
dice geral, o que corresponde 
a mais R$ 1.346,15 e adicional 
de R$ 2.243,58. Isso vale para 
bancos públicos e privados.

O Bradesco e o Banco do 
Nordeste (BNB) creditaram o 
pagamento na última sexta-
feira, dia 15/9. O Santander 
credita no dia 20 e o Safra 
anunciou o pagamento para 
o dia 25.  Os funcionários do 
Banco do Brasil já haviam 
recebido dia 31/8 a parcela 
da PLR.

No caso do Itaú, o pa-
gamento será no dia 22, 
quando também será pago o 
Programa Complementar de 
Resultados (PCR) com valor 
reajustado de R$ 2.535,87. O 
reajuste dos vales será feito 
no dia 27. 

“Desde 2013, os bancários do Itaú fecham acordo de PCR, sendo 
essa uma grande conquista específi ca para os funcionários do 

banco e foi fruto de muita mobilização. Nossa luta continua em 
defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores!”

Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e representante da 
Fetrafi /NE na COE/Itaú
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BANCO DO BRASIL

Sindicato debate segurança 
em reunião do Fórum Sindical
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Em mais uma reunião do Fórum Sindical, o 
Sindicato dos Bancários do Ceará esteve na 
Superintendência do Banco do Brasil (Super/
CE), na última quinta-feira, 14/9, para tratar 
com o banco sobre segurança nas agências, 
principalmente, no Interior.

Os diretores José Eduardo Marinho, 
Bosco Mota, Valdir Maciel e Plauto Macedo 
mostraram ao banco dados coletados pelo 
Sindicato sobre a situação nas agências do 
Interior que foram sinistradas, bem como a 
situação dos comerciantes e população em 
cada local. Esse levantamento será divulgado 
em breve pelos meios de comunicação da 
entidade.

Para resolver os casos de alguns mu-
nicípios, o banco reabriu várias agências 
para funcionar sem numerário, o que tem 
causado estranheza e várias reclamações 
por parte da população dessas cidades. “As 
pessoas ainda não têm o hábito de lidar com 
agências nesse perfi l”, esclareceu o diretor 
Valdir Maciel.

O Sindicato destacou ainda que várias 
agências estão sobrecarregadas, princi-
palmente, devido ao número de unidades 
fechadas por conta de explosões: as pessoas
acabam tendo que se deslocar a outras 
cidades próximas, causando superlotação. 
“Há cerca de 300 funcionários a menos no 
Estado, uma redução no quadro de 15%, 
isso certamente já causaria sobrecarga 
no atendimento. Como se não bastasse, 
ainda há o agravamento com a questão das 
explosões”, analisa José Eduardo Marinho.

O Fórum Sindical foi organizado a partir 

do processo de negociação local, entre o 
Sindicato e a diretoria estadual do Banco 
do Brasil, sendo criado especialmente para 
abrir o debate sobre as questões que estão 
na alçada do BB local. A ideia é debater as 
questões visando solucioná-las. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO – O Sin-
dicato destacou ainda a situação precária 
de várias unidades na Capital e no Interior 
que estão funcionando de forma defi citária. 
Como exemplo, foi citado o caso da agência 
de Itaiçaba que funciona numa casa simples, 
sem qualquer estrutura. O Sindicato cobrou 
que o BB instale a unidade num local mais 
adequado e seguro. Outros casos foram 
relatados com problemas estruturais por 
todo o interior cearense.

CAMPANHA NACIONAL – O Sindicato 
esclareceu ainda o ineditismo da campanha 
nacional dos bancários 2017. Com a assina-
tura de um Acordo Coletivo dos Funcionários 
do BB válido por dois anos, com vigência até 
31 de agosto de 2018, o Sindicato deve 
focar as ações da campanha deste ano na 
defesa do emprego, do BB como banco público 
e na proteção dos direitos adquiridos pelo 
funcionalismo. “Vamos realizar reuniões por 
local de trabalho esclarecendo os 21 itens do 
termo de compromisso entregue à Fenaban 
e nossa campanha será focada ainda em 
três mesas específi cas: segurança, saúde e 
condições de trabalho. Nosso foco é defender 
direitos historicamente conquistados por 
nossa categoria”, esclareceu José Eduardo.

Breves

Um de cada cinco não 
tem renda do trabalho

No segundo trimestre deste 
ano, o Brasil tinha 15,2 milhões 
de lares onde ninguém trabalha-
va, 2,8 milhões a mais do que no 
mesmo período de 2014. Isso 
signifi ca que um em cada cinco 
domicílios (21,8% do total) não 
tinha renda fruto do trabalho 
(formal ou informal). O levanta-
mento foi feito a pedido do por-
tal Valor, a partir dos microda-
dos da Pnad Contínua, do IBGE. 
De acordo com o Instituto, 2,6 
milhões de pessoas perderam 
seus empregos entre o fi m de 
2014 e o 2º trimestre deste 
ano. A taxa de desemprego 
passou de 6,5% para os atuais 
13%. Para os pesquisadores, as 
estatísticas mostram a impor-
tância dos programas de trans-
ferência de renda em momentos 
de crise no mercado.

Cortes no 
orçamento asfi xiam 
universidades

Dados do MEC apontam que 
44 das 64 universidades fede-
rais do país tiveram seus orça-
mentos cortados. Os números 
mostram que, em relação ao 
ano passado, o total de verbas 
repassado para as universidades 
foi R$ 249 milhões menor. Sem 
dinheiro, universidades federais 
anunciaram demissão em mas-
sa de terceirizados, redução 
de consumo, corte de bolsas 
e paralisação de obras. Neste 
ano, os cortes atingiram R$ 3,6 
bilhões de despesas diretas do 
MEC. O “custeio” das universi-
dades representa gastos como 
contas de luz, água, manuten-
ção e pagamento de funcioná-
rios terceirizados, algo que, por 
lei, não é despesa obrigatória do 
governo.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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O QUE ADOECE O BANCÁRIO?

Pesquisa traça perfi l da saúde e 
adoecimento dos bancários cearenses
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“O Sindicato, ao promover cursos como 
este, entende a importância da qualifi cação 
profi ssional e a dinâmica da nossa catego-
ria, cada vez mais exigente e competitiva. 
A certifi cação CPA-20 é um diferencial na 
carreira bancária e para determinados 
segmentos (ou setores) um pré-requisito 
legal”, disse Gabriel Rochinha, diretor de 
Formação do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, na abertura do Curso preparatório 
à certifi cação CPA-20, iniciado na quinta-
feira, dia 14/9. 

Ainda na abertura do curso, o dirigente 
fez uma explanação sobre a campanha 
salarial deste ano, cujo mote principal 
é o emprego, lembrando que em 2016, 
fechamos um acordo de dois anos para 
garantir direitos, ameaçados pelas pro-
postas nefastas do governo e dos bancos, 
principalmente diante da “crise” e da pós 
reforma trabalhista.

Ressaltou que os bancos estão ace-
lerando as mudanças de gestão na era 
digital; e se a categoria sofria com as au-
tomações, agora as transações em mobile 

bank chegam a 70% de toda movimentação. 
Além disso, sofre com as terceirizações e 
a reforma trabalhista nos atinge de cheio, 
mudando os paradigmas de hoje.

Nos últimos dois meses, o Sindicato 
dos Bancários do Ceará vem realizando 
uma pesquisa sobre “Saúde e Adoecimento 
dos Bancários do Ceará”, através da sua 
Secretaria de Saúde, na perspectiva de 
identifi car o que leva ao adoecimento do 
bancário, se é a natureza do trabalho, a 
forma de gestão dos bancos, as relações 
de poder nas instituições, a natureza do 
mercado fi nanceiro que prioriza o lucro e 
não o trabalhador. Enfi m, entender como 
o trabalho pode ter responsabilidade pelo 
adoecimento do próprio trabalhador.

Essa investigação faz parte da pesquisa 
de doutorado da Profa. Marselle Fernandes 
sob a orientação do Prof. Dr. Cassio Braz 
de Aquino do Programa de Pós- Graduação 
em Psicologia da Universidade Federal do 
Estado do Ceará, através do Núcleo de 
Psicologia do Trabalho.

O professor Cássio Braz diz que é 
importante discutir a saúde da categoria 
bancária, que é icônica, dada a sua trans-
formação signifi cativa. A ideia de bancário 
mudou, agora é um vendedor e não mais 
um bancário tradicional e, ainda, impactado 
com as novas tecnologias. Isso modifi ca 
não só a relação do trabalho em si, mas a  

expectativa do trabalhador diante da sua 
atividade. O bancário se sente permanen-
temente ameaçado.

A pesquisadora Marselle Fernandes, 
lembra que os índices do afastamento do 
trabalho junto ao INSS, de patologias ditas 
mais psíquicas, tem aumentado signifi ca-
tivamente e precisam ser identifi cados os 
seus reais motivos. “Esperamos até o fi nal 

do ano dar uma visão, pelo menos parcial, 
do que tem adoecido o bancário”, concluiu.

A pesquisa vai continuar nas próximas 
semanas e ainda dá tempo dos bancários e 
bancárias responderem nosso questioná-
rio, que chega aos locais de trabalho num 
folheto impresso, ou online, acessando o 
site do Sindicato www.bancariosce.org.br 
(basta clicar na imagem sobre a pesquisa).

FORMAÇÃO: Sindicato inicia nova turma do curso CPA-20

Prof. Dr. Cassio 
Braz de Aquino 
do Programa de 
Pós- Graduação 
em Psicologia 

da Universidade 
Federal do Estado 

do Ceará
e a Profa. Marselle 

Fernandes

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Estudo recente da Fundação 
Getúlio Vargas sugere incorporação 

do BNB ao Banco do Brasil

SINDICATO ALERTA:

8

Smartphones em alta
A pesquisa TIC Domicílios 2016 con-
fi rma o avanço do celular como princi-
pal dispositivo de acesso à internet: 

93% dos usuários utilizaram o celular 
para navegar, 4% a mais em relação 
a 2015. Em contrapartida, foi regis-

trada queda de usuários que acessam 
a rede por meio de computador: 80% 

dos usuários em 2014 e 57% dos 
usuários de Internet em 2016. Entre 
os usuários de internet pelo celular, 
o Wi-Fi se mantém como o tipo de 

conexão mais mencionado: 86%, en-
quanto 70% utilizam a rede de dados.

• • •

• • •

Levantamento detalhado em elaboração 
na Fundação Getúlio Vargas (FGV) indica que 
das 151 empresas estatais controladas 
pelo Governo Federal pelo menos a metade 
poderia ser privatizada, cinco incorporadas 
e três terem as suas funções reduzidas. O 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco 
da Amazônia (Basa) surgem como passíveis 
de serem incorporados ao Banco do Brasil.

O estudo vem sendo conduzido pelo Ob-
servatório das Estatais, montado há um ano 
pela FGV, sob a coordenação dos economistas 
Márcio Holland e Valdir Simão, ex-ministro 
do Planejamento, que, apesar de acharem 
que a privatização está no rumo certo, não 
pode ter como justifi cativa principal resolver 
problemas de caixa do Governo.

O levantamento da FGV envolve estatais 
dependentes do Tesouro Nacional, não depen-
dentes e subsidiárias. Entre as empresas 
dependentes do Tesouro que podem ser 
privatizadas está a Companhia de Desen-
volvimento dos Vales São Francisco e do 
Paraíba (Codevasp), importante instrumento 
de desenvolvimento da região nordestina.

BNB – O Banco do Nordeste do Brasil 
S.A. (BNB), que no primeiro semestre de 
2017 apresentou lucro líquido de R$ 298 
milhões, integra a lista das empresas não 
dependentes de recursos do Tesouro Nacio-
nal. O BNB atende também os requisitos 
exigidos pela Constituição Federal no ato 
de criação e manutenção das estatais: ter 
fi nalidade social e interesse coletivo para 
atuar em áreas que a iniciativa privada não 
tem interesse.

“Se o próprio estudo do Observatório 
das Estatais da Fundação Getúlio Vargas 
adota como premissa esses dois pilares da 

“Se o 
BNB dá 

lucro, não 
depende de 
recursos da 
União, ao 
contrário, 
distribui 

dividendos 
todos 

os anos ao seu acionista majoritário – 
Governo Federal – e além disso cumpre 
função de extrema relevância como a 
de ser o maior agende fi nanciador do 
microcrédito na América Latina e o 

maior operador do Programa Nacional 
de Agricultura Familiar (Pronaf) no 

Nordeste, é totalmente injustifi cável a 
sua incorporação ao Banco do Brasil que 
não possui a expertise para promover o 
desenvolvimento da região nordestina”
Tomaz de Aquino, coordenador da 

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

Constituição Federal acima descritos, é, 
no mínimo, contraditório sugerir a extin-
ção do BNB e do Basa via incorporação ao 
Banco do Brasil”, afi rma Tomaz de Aquino, 
coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB e diretor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará.

Doar não dói
Mais de 20 cabeleireiros voluntários e 
310 doadores entre adultos e crian-
ças estiveram, dia 11/9, no Hospital 
Geral Waldemar Alcântara (HGWA), 

para cortar e doar mechas de cabelo 
que serão usadas na confecção de 

perucas para pacientes em tratamen-
to de câncer. Esta foi a 3ª edição do 
projeto “Um pedacinho de amor não 
dói”, realizado pela ONG Não Dói. Em 
2016, eles arrecadaram o sufi ciente 
para produzir 100 perucas. Entre-
tanto, as doações podem ser feitas 
ao longo do ano. Os interessados 
devem deixar o cabelo na recepção 

do HGWA, na Rua Pergentino Maia – 
1559, Messejana. 

Abrigo São Lázaro
A Prefeitura de Fortaleza anunciou 
dia 11/9 que vai repassar ao Abrigo 
São Lázaro R$ 100 mil por ano para 

ajudar a custear a instituição. O valor 
deve ajudar com os custos com ração 

para os animais e limpeza do local. 
O Abrigo deve cerca de R$ 30 mil à 
clínica veterinária, funcionários, dois 
meses de água e energia elétrica. 

Atualmente o São Lázaro trata mais 
de 700 cães e 80 gatos. O Abrigo 

recebe doações todos os dias, das 6h 
às 16h e que podem ser realizadas 

por meio de depósito bancário, vaqui-
nha virtual e/ou pessoalmente. São 
necessários 200 kg de ração para 
cães e 4,5 kg de ração para gatos 
por dia. Informações: (85) 9.8929-

1452.


