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Anuênio: R$ 5 milhões são resgatados 
pelo Sindicato para bancários do BB

Foto: Jailton Garcia – SEEB/CE

Na quinta-feira, 5/10, o Sindicato dos Bancários do Ceará efetivou o pagamento dos acordos negociados com o banco, para 260 
benefi ciários da ação do anuênio do Banco do Brasil (pág. 3)

SINDICATO EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS
Dia 27 de outubro acontece o lançamento do Comitê em Defesa dos Bancos Públicos e da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, com a presença de 
personalidades políticas nacionais. 

Aguardem novidades em nossos meios de comunicação.
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OUTUBRO ROSA

Sindicato apoia campanha 
e alerta para a importância 

da prevenção do câncer

2

Breves

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
mais uma vez participa do movi-
mento mundial “Outubro Rosa”, 

que visa chamar atenção, diretamente, 
para a realidade atual do câncer de mama 
e a importância do diagnóstico precoce.

Vem com a gente pra Caminhada Rosa, 
marcada para o dia 22/10 (domingo), na 
Avenida Beira Mar, 
organizada pela Rede 
Mama, e na ativida-
de do dia 29/10 (do-
mingo), no Parque do 
Cocó, organizada pelo 
Instituto do Câncer do 
Ceará (ICC).

PREVENIR É ES-
SENCIAL – O tabu que 
envolve a doença que 
mais mata brasileiras 
faz com que o diagnós-
tico precoce não aconteça para mais da 
metade das pacientes. No Ceará, conforme 
o mastologista do Instituto do Câncer do 
Ceará (ICC), Ércio Ferreira Gomes, a cober-
tura de mamografi a devia atingir 70% das 
mulheres saudáveis acima de 40 anos. No 
entanto, apenas 25% realiza o principal 
exame de diagnóstico dessa enfermidade.

No Ceará, a incidência da doença 
chega a 2.160 e, na Capital, o número de 
novos diagnósticos é de 860. Esses dados 
mostram também um aumento dos casos 
mais graves. Outra característica que vem 

aparecendo é a incidência de câncer 
de mama em mulheres jovens. Como 
o indicado é se fazer a mamografi a só 
após os 40 anos, é comum identifi car o 
problema em estágios mais avançados, 
o que causa uma chance de cura menor. 

CAMPANHAS UNIFICADAS – Mar-
cadas pelas cores 
rosa e azul, as cam-
panhas de preven-
ção ao câncer de 
mama e ao câncer 
de próstata, que 
acontecem respec-
tivamente, em ou-
tubro e novembro, 
são promovidas 
pelo ICC. Ao lon-
go desses meses, o 
ICC deve reforçar 
o atendimento e 

realizar atividades direcionadas a pa-
cientes e acompanhantes.  Conforme 
estimativa do Inca, em Fortaleza pode, 
este ano, somar 860 novos casos de 
câncer de mama e 590 novos casos de 
câncer de próstata.

SERVIÇO:
Colabore com a campanha enviando 

fotos, artigos e sugestões: 
contato@outubrorosa.org.br
Informe-se:
www.outubrorosa.org.br 
www.icc.org.br/outubro-rosa/

Não à venda do patrimônio 
brasileiro

Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Pe-
trobras, Eletrobras, Correios, Casa da 
Moeda. O governo Temer investe contra 
o Brasil e os brasileiros. Seus planos de 
privatização são mais uma faceta desse 
modo de gerir em benefício dos mais ri-
cos do país. Querem nos passar a ideia 
de que as empresas públicas são inefi -
cientes, mas são elas as responsáveis 
pela riqueza do país. Não vamos aceitar 
esse desmonte. Para reagir à venda do 
patrimônio do povo, movimentos sindical 
e social estão organizando uma série de 
atividades. O Sindicato está programan-
do uma intensa agenda para o mês de 
outubro para debater com a categoria 
e com a sociedade a importância dos 
bancos públicos, incluindo manifestações, 
visitas às agências, audiências públicas, 
entre outros.

Desigualdade no Brasil
O Brasil está na lista dos países mais 

desiguais do mundo, com mais de 16 mi-
lhões de pessoas vivendo abaixo da linha 
da pobreza. Somente seis brasileiros – 
Jorge Paulo Lemann (AB Inbev), Joseph 
Safra (Banco Safra), Marcel Hermmann 
Telles (AB Inbev), Carlos Alberto Sicupira 
(AB Inbev), Eduardo Saverin (Facebook) 
e Antônio Ermírio de Moraes (Grupo Vo-
torantim) – têm a mesma riqueza que a 
metade mais pobre da população, ou seja, 
cerca de 100 milhões de brasileiros. Esse 
e outros dados constrangedores foram 
divulgados dia 25/9 pela ONG Oxfam 
Brasil, no relatório A Distância Que Nos 
Une. Segundo o estudo, quem ganha um 
salário mínimo por mês levaria quatro 
anos de trabalho para ganhar o mesmo 
que o 1% mais rico ganha, em média, 
em um único mês; e demoraria 19 anos 
para juntar um mês de renda média do 
0,1% mais rico.
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BANCO DO BRASIL

Sindicato recupera cerca de R$ 5 milhões 
para bancários da ação do anuênio
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Fotos: Secretaria de Imprensa  – SEEB/CE

Um café da manhã recepcionou 
cerca de 260 benefi ciários da ação 
do anuênio do Banco do Brasil, 

na quinta-feira, 5/10, no Sindicato dos 
Bancários do Ceará, que efetivou o pa-
gamento dos acordos negociados com o 
banco. Foram recuperados pelo Sindicato 
e pagos aos benefi ciários da ação, cerca 
de R$ 5 milhões.

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, Bosco Mota e Valdir 
Maciel, além do presidente da entidade, 
Carlos Eduardo Bezerra, explicaram aos 
benefi ciários sobre a ação que pede o res-
tabelecimento do pagamento do anuênio 
(retirado em 1998) e o pagamento das 
repercussões das diferenças do benefício 
sobre outras verbas.

Já foram pagos até o momento um 
total de 21 lotes, restando 69 a serem con-
cluídos. “É importante que os bancários, 
principalmente os benefi ciários dessa 
ação, mantenham sempre seu cadastro 
atualizado para que, em casos como esse, 
sejam facilmente localizados pelo Sindi-
cato”, afi rmou o diretor Valdir Maciel.

“Esse é um 
momento de 
encontro de 

vários colegas 
do BB e de 

conclusão dessa 
nossa batalha 
por efetivação 

de direitos. 
Vamos continuar até ter reconhecido e 

pago o direito de todos”
José Eduardo Marinho, diretor do 

Sindicato dos Bancários do Ceará e 
funcionário do BB
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PLR 2012 E 2015

Sindicato luta na Justiça por direitos 
dos trabalhadores do BNB
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Ocorreu dia 28/9, na 11ª Vara da 
Justiça do Trabalho, em Fortaleza, a 
primeira audiência judicial de ação 
ajuizada pelo Sindicato dos Bancários 
do Ceará que reclama o descumprimento 
pela direção do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. (BNB) da Convenção Coletiva 
Nacional da categoria bancária assinada 
em 2015, relativo ao pagamento da Par-
ticipação dos Lucros e Resultados (PLR) 
do exercício.

Como autor da reclamação trabalhis-
ta, o Sindicato dos Bancários do Ceará 
esteve representado na audiência pela 
diretora Carmen Araújo que ressaltou a 
importância do pleito e reafi rmou o total 
compromisso e vigilância do Sindicato em 
relação aos direitos dos seus associados. 

“A direção do BNB pagou por conta 
própria, sem respaldo de acordo, o que nós 
consideramos apenas um adiantamento”, 
declara Tomaz de Aquino, coordenador 
da Comissão Nacional dos Funcionários 
do BNB que assessora a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) e congrega 
todos os sindicatos de bancários da Bahia 

ao Maranhão, que têm o BNB na base de 
representação.

PLR 2012 – Outra ação requerendo o 
pagamento da diferença de Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) para funcio-
nários do BNB encontra-se em fase bem 
mais adiantada. Trata-se do processo que 
reivindica na Justiça a complementação 
dos valores pagos a título de PLR no exer-
cício de 2012.

Esta reclamação trabalhista já se en-
contra no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), última instância da Justiça do Tra-
balho, com boas chances de êxito, avalia 

“Queremos destacar para os benebeanos que, 
para preservar o entendimento de que a PLR 2015 

foi paga a menor, em descumprimento da CCT 
Nacional, a Contraf e os Sindicato não fi rmaram 

o Acordo Específi co da PLR naquele ano, para 
assim poder questionar o assunto na Justiça”

Carmen Araújo, diretor da SEEB/CE e 
funcionária do BNB

o Departamento Jurídico do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, autor do pleito.

Esta ação requer que a direção do BNB 
pague a diferença de PLR relativa ao lucro 
ajustado do Banco em 2012, quando, após 
revisão, o lucro líquido da Instituição 
saltou de pouco mais de R$ 500 milhões 
para mais de R$ 800 milhões. A direção do 
BNB acertou com os acionistas, pagando-
lhes a diferença relativa a esses cerca de 
R$ 300 milhões, mas não fez o mesmo com 
relação aos trabalhadores, descumprindo 
a lei das S.A que vincula o pagamento da 
PLR ao montante de dividendos distri-
buídos aos acionistas.

Foi encerrado o Curso prepara-
tório à certifi cação CPA-20, no dia 
5/10, realizado pelo Sindicato dos 
Bancários do Ceará, através da sua 
Secretaria de Formação. O diretor 
de Formação, Gabriel Rochinha, 
falou na ocasião, destacando que 
o Sindicato promove cursos como 
este por entender a importância 
da qualifi cação profi ssional e a di-
nâmica da nossa categoria, além 
de ser um diferencial na carreira 
bancária, um pré-requisito legal.

Sindicato encerra Curso CPA-20
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empregados apreensivos com a gestão do 
terror e temem privatização
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Empregados estão apreensivos com o 
fechamento de agências anunciado 
pela direção da Caixa Econômica 

Federal; a desestruturação do banco; a ver-
ticalização, que está fechando áreas fun-
damentais para a execução do papel social 
da instituição. Além disso, preocupam-se 
em relação a seus salários, empregos e ao 
futuro do banco público.

Das 100 agências anunciadas para fe-
char, algumas já foram encerradas. Houve 
diminuição de áreas fundamentais como a 
Gigov que cuida dos programas sociais, da 
Cehab, que cuida de habitação, e da Gifug, 
que cuida do fundo de garantia. Todas 
essas áreas estão diretamente envolvidas 
com o papel social da Caixa.

Para piorar o clima de descontenta-
mento, a Caixa impôs uma meta impossível 
de ser alcançada aos gerentes de relacio-
namento PJ e PF. Eles estão sendo obriga-
dos a encarteirar seus clientes, com mais 
ênfase em correntistas de renda alta. Essa 
é também desculpa para descomissionar 
bancários. Além da meta de cada gerente 

As condições de trabalho dos avaliadores de pe-
nhor da Caixa voltaram a ser debatidas no dia 4/10, 
na reunião  da Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE/Caixa), da Anacef e da representação do Instituto 
Síntese, que assessorou os sindicatos na realização da  
pesquisa sobre o ambiente de trabalho do segmento.

 O estudo confi rmou o que já vinha sendo denunciado 
por entidades sindicais de todo o país: os avaliadores 
de penhor atuam em ambiente insalubre.  A partir da 
investigação, conclui-se que as condições justifi cam a 
necessidade de classifi cação desses agravos, defi nição 
de uma política específi ca para o setor e o pagamento 
do adicional de insalubridade. A Caixa suspendeu em 
julho de 2016 o pagamento do adicional. Mas, a re-
sistência dos trabalhadores aliada à negociação vem 
assegurando a manutenção do adicional.

Pesquisa confi rma insalubridade 
para avaliadores de penhor

ser quase impossível de 
ser batida, o sistema que 
dimensiona o resultado 
é falho.

Empregados relatam 
que a Caixa não explicita 
o que fará com o traba-
lhador que não alcançar a 
pontuação, mas já avisou 
que as agências, cujos 
gerentes de relaciona-
mento não chegarem aos 
300 pontos, não fazem 
jus ao cargo. O clima en-
tre os empregados é de 
medo, principalmente os 
gerentes mais novos. A manobra é para 
descomissionar, para cortar custos.

Os bancários acreditam que há in-
tenção do atual governo em privatizar 
a Caixa, lembrando o enxugamento do 
banco com pessoal, e o sentimento geral é 
de insegurança. O clima está muito ruim e 
bancários da Caixa dizem não saber o que 
vai ser da vida deles. 

MOBILIZAÇÃO – Diante desse qua-
dro, os empregados têm de lutar ao lado 
do Sindicato e reforçar a mobilização 
em defesa da Caixa e dos demais bancos 
públicos, como a Campanha Se É Público 
É Para Todos, e nos protestos que ocor-
rem em defesa dos bancos públicos, que 
reforçam a importância da Caixa, do BB 
e BNB para o país.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 001/2017
O Presidente da APCEF/CE – Associação do Pessoal da Caixa Eco-

nômica Federal, Rochael Almeida Sousa, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca os associados da APCEF/CE para a assembleia geral 
extraordinária a ser realizada dia 11/10/2017, às 18:00h, em primeira 
convocação e às 18:30h em segunda e última convocação, na sede da 
Messejana, situada na Avenida Frei Cirilo, 4700 com a seguinte pauta:

1 – AUTORIZAR A APCEF/CEARÁ A PROPORAÇÃO COLETIVA TRI-
BUTÁRIA, COM A FINALIDADE DE OBTER A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO 
DE IR SOBRE AS PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO DE AJUSTE ANUAL E 
REQUERER A DEVOLUÇÃO DO IR PAGO.

2 – AUTORIZAR A APCEF/CEARÁ A PROPOR AÇÃO COLETIVA VISAN-
DO GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PARIDADE ENTRE PARTICIPANTES 
ASSISTIDOS E A PATROCINADORA NO EQUACIONAMENTO DOS DÉFICITS 
DA FUNCEF.

Fortaleza, 06 de outubro de 2017

Rochael Almeida Sousa
Presidente APCEF/CE

Esta ação será ajuizada em nível nacional representando os empre-
gados da Caixa, que sejam sócios das APCEFs. O empregado que 
ainda não é sócio poderá associar-se até 30 de outubro de 2017.
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SINDICATO EM AÇÃO
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Os diretores 
José Eduardo 
e Jannayna 
Lima foram 
até o BB da 
Washington 

Soares 
conversaram 

sobre 
conjuntura e 
negociações 
com o banco

Nosso 
diretor 

Bosco Mota 
esteve na 
semana 
passada, 

no BNB de 
Tauá. Na 
pauta, a 

defesa dos 
bancos 

públicos

Os diretores José 
Eduardo e Gabriel 

Rochinha, com 
adv. Anatole 

Nogueira 
e Gustavo 

Tabatinga, 
no Seminário 

Jurídico Nacional
da Contraf-CUT,

em São Paulo

Os diretores 
Jannayna Lima 
e José Eduardo, 

no BB Seis Bocas 
conversam 

com os colegas 
sobre reformas, 

campanha 
salarial e os 
retrocessos

Os diretores
Gabriel 

Rochinha, 
Carlos Rogério, 

Carmem 
Amélia, 

Jannayna Lima 
e Túlio Menezes 

conversaram 
sobre “como 

anda a saúde do 
bancário?” No interior, os diretores Océlio Vasconcelos, Edgar Teixeira e 

Mateus Neto, levaram informes aos bancários de Jucás sobre 
conjuntura e campanha 2017
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PROJETO CULTURAL

Botequim dos Bancários arrebenta os 
corações com noite brega
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Haja coração! Na sexta-feira, 29/9, o Botequim dos Bancários mexeu com a galera apaixonada, numa noite do vinil 
e brega com Os Alfazemas, os DJ’s de vinil Carlos Rogério e Magnum, e o repentista Oliveira de Panelas.  O projeto 

cultural do Sindicato dos Bancários do Ceará, como sempre foi prestigiado pela categoria, com familiares e amigos 
que aproveitaram a programação musical romântica, inclusive dançante. Os bancários tiveram uma noite de 

confraternização e alegria, regada a boa música, vales-contas de R$ 100,00 sorteados com os sindicalizados, cerveja e 
outros aperitivos, e tira-gostos a preço de custo. Valeu!

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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Ação do Sindicato contra o BNB 
pedindo nulidade da falta do dia 28/4 

está conclusa para julgamento

GREVE GERAL

8

Parceria Sesc e Sindicato está 
suspensa

A parceria SESC e Sindicato dos Ban-
cários do Ceará, possibilitando que os 

bancários associados pudessem usar os 
serviços prestados pelo Serviço Social 
do Comércio, está suspensa. Qualquer 

alteração nesse convênio será divulgada 
em nossos meios de comunicação (site, 
redes sociais, informe, Tribuna Bancá-

ria). Mais informações na Secretaria de 
Organização, com Girlane, pelo telefone: 

(85) 3252 4266.

• • •

• • •

A 11ª Vara da Justiça do Trabalho de 
Fortaleza, após audiência realizada 
no último dia 3/10, determinou que 

o processo judicial ingressado pelo Sin-
dicato dos Bancários do Ceará cobrando 
a anulação da falta da greve geral do dia 
28/4 está concluso e deve aguardar julga-
mento, cuja data será defi nida e divulgada 
posteriormente.

Na audiência, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará, autor da ação, reiterou pedido 
de liminar cujo objetivo é suspender os 
efeitos da falta aplicada pela Direção do 
BNB aos grevistas mas, mais uma vez não 
foi atendido.

Enquanto a Justiça não julgar defi niti-
vamente o mérito da ação, os funcionários 
do BNB que aderiram à greve geral do dia 
28/04/2017, convocada pelas centrais 
sindicais, amargam prejuízos fi nanceiros 
e funcionais.

“Além do desconto pecuniário no salá-
rio, extensivo aos valores pagos a título 
de tíquete refeição e cartão alimentação, 
os colegas do BNB sofrem repercussões 
em sua vida funcional, como atraso nas 
promoções, na aquisição de férias, folgas, 

licenças-prêmio e outros benefícios”, afi r-
ma Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE 
e coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB).

Famílias endividadas
O percentual de famílias endividadas 

alcançou 58,4% em setembro de 2017, 
alta de 0,4 ponto porcentual (p.p.) na 
comparação com agosto, conforme a 
Pesquisa de Endividamento e Inadim-

plência do Consumidor (Peic), divulgada 
dia 4/10, pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). Em relação a setembro de 2016, 
quando o indicador alcançava 58,2% 

do total de famílias, houve alta de 0,2 
ponto. Além disso, a proporção de famí-
lias que declararam não ter condições 
de pagar as suas contas ou dívidas em 

atraso apresentou alta atingindo 10,3% 
das famílias em setembro de 2017. 

Para a CNC, o desemprego explica os 
indicadores.

Cinco mil empresas 
fecharam no País 

O total de empresas no País caiu 0,1% 
de 2014 para 2015 com 5 mil empre-
endimentos a menos, segundo dados 

da pesquisa Demografi a das Empresas, 
do IBGE, divulgada dia 4/10. Em 2015, 
foram contabilizadas 4,552 milhões de 
empresas ativas no Brasil. Em compa-
ração a 2014, houve queda de 4,5% 

no pessoal ocupado assalariado, o que 
equivale a 1,6 milhão de postos a me-
nos. Esta foi a primeira queda no pes-

soal assalariado desde o início da série, 
em 2008, segundo o IBGE. A pesquisa 
indica que a taxa de sobrevivência do 

comércio está entre as mais baixas no 
período (36,1%).

“É inadmissível, no ambiente 
democrático, punir trabalhadores por 

participarem de paralisações e protestos 
que visam restaurar a moralidade 

pública e o fortalecimento do Estado, 
através de suas instituições, ameaçadas 

de desmonte, dentre as quais o BNB”
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE 

e coordenador da CNFBNB

O Sindicato dos Bancários 
do Ceará fi rmou parceria com 
a marca de roupas masculinas 
Blinclass, oferecendo aos ban-
cários sindicalizados e seus 
dependentes o desconto de 
20% em todas as lojas de va-
rejo em Fortaleza.O desconto 
somente não é válido para peças já em 
oferta na loja.

Para ter acesso ao desconto, o bancá-
rio sindicalizado ou seu dependente devem 
apresentar a carteira de associado ou 
de dependente ou ainda uma declaração 
emitida pelo Sindicato e enviada para o 
email do sindicalizado.

A Blinclass alia qualidade e bom gos-

Convênio: Parceria com a Blinclass oferece ao 
sindicalizado 20% de desconto

to com produtos exclusivos, 
levando sofi sticação, luxo e 
estilo ao homem moderno. 
Fundada em 1999, a marca 
oferece alfaiataria, jeans, ma-
lharia, calçados e acessórios.

Veja as lojas nos shop-
pings:

• North Shopping Fortaleza
• North Shopping Jóquei
• North Shopping Maracanaú
• Shopping Parangaba
• Shopping Benfi ca
• Shopping Via Sul
• Shopping Iguatemi Fortaleza
• Shopping Central
• Maranguape Shopping Mall


