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Bancários vão às ruas 
defender a Caixa

PARTICIPE COM O SINDICATO DA CAMINHADA ROSA
Domingo, dia 22/10, concentração no Aterro da Praia de 

Iracema, às 16 horas.
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CORAL DO SINDICATO

Musical lança 
Circuito Natalino 2017
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Breves

Banco Postal continua!
O Banco do Brasil informou 

que chegou a um acordo com os 
Correios para a manutenção do 
funcionamento dos 1,9 mil pontos 
de atendimento do Banco Postal, 
que seriam fechados a partir de 
11 de outubro. O acerto deve 
benefi ciar os estados que seriam 
afetados com o encerramento das 
unidades. De acordo com o BB, 
foi encontrado “um novo equilíbrio 
fi nanceiro para o contrato” 
do Banco Postal. A decisão de 
encerramento das atividades 
chegou a ser anunciada pelos 
Correios que não teria condições 
fi nanceiras para atender às 
exigências legais vinculadas a itens 
de segurança determinados pela 
Justiça em alguns estados, como 
portas giratórias, vidros blindados 
e vigilância armada. O novo acordo 
vigorará até 31 de janeiro de 2018.

PLR Sem Imposto
Conquistada pelos trabalha-

dores e sancionada pela então 
presidenta Dilma Rousseff, em 
2013, a Lei 12.832 garante a 
todos os trabalhadores isenção ou 
pagamento menor de imposto de 
renda sobre a PLR. Dessa forma, 
quem recebe até R$ 6.677,55 está 
livre do imposto. A partir desse 
valor, as alíquotas do imposto 
variam de 7,5% a 27,5%. Mas 
atenção: para a Receita, o cálculo 
é sobre o ano calendário 2017. 
Portanto, para saber quanto será 
retido de imposto, é preciso somar 
a segunda parcela da PLR de 2016 
(recebida em fevereiro/março 
deste ano) com o valor recebido 
em setembro, referente à primeira 
parcela da PLR 2017.

O Coral do 
Sindicato dos 
Bancários lança a 
3ª edição da cam-
panha Bancário 
Solidário e come-
mora seus 10 anos 
de atividade com 
o musical Fé, luta 
e solidariedade.

A fé é o que 
nos faz acreditar 
no impossível. 
A luta é o meio 
mais efetivo para 
alcançarmos nossos sonhos e a solidarie-
dade é o sentimento que melhor expressa 
o respeito pela dignidade humana.

O espetáculo de três atos terá a direção 
técnica e artística do produtor de teatro 
de expressão Jair Freitas e direção musical 
do maestro Rogério Jales.

A apresentação acontecerá no dia 9 
de novembro, às 19h, no Teatro do SESC 
– Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 
1701 – Centro). O ingresso de entrada será 
trocado por 1 kg de alimento não perecível.

Na ocasião será lançada a 3ª edição 
da campanha Bancário Solidário visando 
a arrecadação de alimentos que serão 
doados à Toca de Assis, uma instituição 
que presta assistência aos moradores de 
rua, com fi nalidade de fazer o resgate, a 
inserção social e a restauração da digni-
dade das pessoas que vivem em situação 
de total abandono.

O Sindicato dos Bancários fará o reco-
lhimento das doações durante o período 

“Fazemos um convite aos demais 
movimentos sociais, sindicatos e 

associações a virem conosco fazer desse 
momento, na prática, a unidade dos 

que lutam por justiça e pela paz social”
Rita Ferreira, diretora da 
Secretaria da Igualdade e 
Diversidade do SEEB/CE

do Circuito Natalino, quando o Coral da 
entidade visita as agências bancárias le-
vando a mensagem de paz e fraternidade.

Foto: Arquivo – SEEB/CE



Caixa, banco que responde por 75% do 
crédito imobiliário, pela grande maioria 
dos programas sociais e que administra 
o FGTS, fi cou ainda mais explícita depois 
que o Relatório Reservado, jornal digi-
tal voltado para o mundo empresarial, 
anunciou que o ilegítimo Temer já decidiu 
vender o banco e fará o anúncio ofi cial 
no fi nal do ano, depois da privatização 
da Eletrobrás. Segundo o jornal, a ope-
ração é capaz de gerar recursos para o 

   Tribuna
Bancária Edição 1497  |  16 a 21 de outubro de 2017

Sindicato amplia mobilização contra a 
privatização da CAIXA
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Para intensifi car a luta contra a pri-
vatização da Caixa Econômica Federal, o 
Sindicato dos Bancários do Ceará realiza 
na quarta-feira, dia 18/10, às 9 horas, na 
Praça do Ferreira, o lançamento da cam-
panha “Defenda A Caixa Você Também”. 
Também no dia 27/10 estaremos ampliando 
a luta com o lançamento do Comitê e da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Bancos Públicos.

A ameaça de privatização da Caixa 
está mais forte, uma vez que a cada dia 
fi ca escancarado o projeto do governo ile-
gítimo Temer de fatiar e entregar setores 
do banco à iniciativa privada. Está mais do 
que na hora dos empregados se juntarem 
ao Sindicato e intensifi carem a luta e a 
resistência contra essa ameaça. 

A história já mostrou que a mobilização 
dos empregados junto com a sociedade não 
permitiu que a Caixa fosse privatizada nos 
anos 90. É hora dessa geração também 
tomar essa responsabilidade.

A INTENÇÃO É PRIVATIZAR – A 

“A Caixa é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, pois 
tem sido ao longo de sua existência o principal agente de políticas 

sociais do governo brasileiro. Ajudando, especialmente, àquelas 
pessoas mais pobres a ter acesso a crédito, moradia, educação, 

saneamento, segurança, previdência e assistência social. Defender 
a Caixa 100% pública é defender o Brasil”

Marcos Saraiva, diretor do SEEB/CE, da Fenae e empregado 
da Caixa

equilíbrio das contas públicas.
Está claro que a atual direção da Caixa 

quer transformar o banco numa S.A, re-
duzindo seu papel social. Isso fi cou claro 
na notícia do jornal Valor Econômico onde 
o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles 
e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, 
discutiram o novo estatuto do banco, sob 
argumento de melhorar a governança, 
mas com objetivo real de transformar a 
Caixa em Sociedade Anônima.

Diretoria do Banco do Brasil acaba com a GDP e Radar
A Diretoria de Distribuição Sudeste 

(DISUD) anunciou através de reuniões 
com os superintendentes e gerentes 
gerais que o banco está aposentando as 
ferramentas de Gestão de Desempenho 
por Competências (GDP) e o Radar do 
Gestor como ferramentas de avaliação.

Após décadas de desenvolvimento e 
milhões de reais gastos em tecnologia 
e treinamento, as ferramentas, antes 
usadas para avaliar e medir desempenho 

dos funcionários, deixarão de ser usadas. 
Após realizar dez descomissionamentos 
em um mesmo dia, a DISUD passou a 
transmitir em reuniões a mensagem de 
que essa é a nova ordem da casa. 

O Acordo Coletivo assinado entre o 
BB e as Entidades Sindicais prevê em 
sua Cláusula 45ª que, para descomis-
sionamento, deverão ser observados 
três ciclos avaliatórios insatisfatórios 
consecutivos. Discordamos da forma 

como o banco tem abandonado as fer-
ramentas de avaliação e passando a 
adotar critérios subjetivos e discricio-
nários do gestor para efetuar cortes 
nos cargos. Esperamos que o banco 
atenda a nossa reivindicação de instalar 
uma mesa de negociação sobre GDP e 
volte a adotar essa ferramenta como 
critério de avaliação, ao invés de deixar 
as pessoas à mercê da vontade de um 
superintendente ou diretor.
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#AnulaReforma

Juízes dizem que reforma trabalhista não 
poderá ser aplicada integralmente
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Juízes, desembargadores e ministros 
da Justiça do Trabalho afi rmaram durante 
2ª Jornada de Direito Material e Processual 
do Trabalho, dia 9/10, em Brasília, reali-
zada pela Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
que as novas normas da nova legislação 
trabalhista não poderão ser aplicadas 
integralmente.

Os magistrados fi zeram duras críticas 
às mudanças trazidas pela reforma traba-
lhista e avisaram que diversos pontos da 
reforma não se tornarão realidade, pois 
desrespeitam a Constituição Federal e 
tratados internacionais dos quais o Bra-
sil é signatário. Para o ministro do TST, 
Mauricio Godinho, caso a nova lei seja in-
terpretada de maneira literal, a população 
não terá mais acesso à Justiça do Trabalho 
no Brasil, o que representaria clara ofensa 
ao princípio do amplo acesso ao Judiciário 
estabelecido pela Constituição.

CARTILHA – A Contraf-CUT dis-
ponibiliza para a categoria bancária a 
Cartilha da Reforma Trabalhista, cuja 
publicação está no site do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, com detalhes sobre 
as mudanças da nova lei, que entra em 
vigor dia 11 de novembro. As mudanças 
vão promover um retrocesso de quase 
um século nas conquistas trabalhistas. 

Os trabalhadores ficarão frágeis frente 
ao grande poder dos patrões, pois não 
terão a mesma proteção da Justiça do 
Trabalho e tampouco das organizações 
sindicais, uma vez que ambas terão suas 
capacidades de atuação limitadas pela 
nova lei.

Acesse e baixe a cartilha no link: 
http://goo.gl/N8XHVX.

Sindicato participa do Outubro Rosa em defesa da saúde das mulheres
O Sindicato dos Bancários do Ceará 

mais uma vez participa do movimen-
to mundial “Outubro Rosa”, que visa 
chamar atenção, diretamente, para a 
realidade atual do câncer de mama e 
a importância do diagnóstico precoce.

PROGRAMAÇÃO – A categoria ban-
cária participará da Caminhada Rosa, 
marcada para domingo, dia 22/10, às 
16 horas no Aterro da Praia de Iracema. 
Participa também da atividade Tenda 
Mais Saúde ICC no dia 29/10 (domingo) 
no Parque do Cocó, a partir das 8h30.

O objetivo da campanha é divulgar, 
de modo simples e verdadeiro, todas 
as contribuições de vários segmentos 
da sociedade em relação a esta ação 
mundial, com o uso da cor rosa em 
monumentos, empresas, entidades e 

locais históricos, no sentido de mostrar 
a importância da luta contra o câncer que 
mais mata mulheres em todo o mundo.

PREVENIR É ESSENCIAL – O tabu 
que envolve a doença que mais mata bra-
sileiras faz com que o diagnóstico precoce 
não aconteça para mais da metade das 
pacientes. De acordo com levantamento 

do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
em 2017, serão 57.960 novos casos 
no Brasil. Uma característica que vem 
aparecendo é a incidência de câncer 
de mama em mulheres jovens. Como a 
mamografi a é indicada após os 40 anos, 
é comum identifi car o problema em 
estágios mais avançados, com menor 
chance de cura. É importante fazer o 
autoexame de toque e visitar regular-
mente o ginecologista!

PROGRAMAÇÃO:
• CAMINHADA ROSA –  Domingo, dia 

22/10, no Aterro da Praia de Iracema, 
a partir da 16 horas.

• TENDA MAIS SAÚDE ICC – Do-
mingo, dia 29/10, no Parque do Cocó, 
a partir das 8h30.
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SÓ A LUTA TE GARANTE!

Convenção Coletiva de dois anos 
garante conquistas da categoria
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A Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários e os acordos específi cos por banco com validade de dois anos 
foram resultado da mobilização e luta dos bancários ao lado do Sindicato, culminando com 31 dias de greve. 

Nosso movimento proporcionou a manutenção de direitos mesmo diante das ameaças impostas pelo desmonte 
trabalhista de Temer. Garantimos a 13ª cesta-alimentação, vale-refeição de R$ 33,50 ao dia até nas férias, licença-

maternidade de seis meses, paternidade de 20 dias, abono-assiduidade e muitas outras conquistas previstas 
na CCT. E todos esses direitos estão valendo até 1º de setembro de 2018, data base da categoria. Não fosse isso, 
a partir de 11 de novembro, muitos dos nossos direitos estariam ameaçados diante do desmonte trabalhista 

promovido pelo governo golpista. Agora, temos de manter essa união para evitar mais retrocessos e defender os 
empregos bancários. Só a luta nos garante!

Acordo de dois anos é resultado da mobilização e luta 
dos bancários ao lado do Sindicato, e proporcionou 
manutenção de direitos mesmo diante das ameaças 

impostas pelo desmonte trabalhista de Temer
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SINDICATO EM AÇÃO

Os diretores 
Marcos Saraiva 

e Áureo 
Júnior fi zeram 

reunião na 
Caixa Praça 
do Ferreira 

para debater 
campanha 
salarial e o 

desmonte do 
banco

A diretora 
Carmen Araújo 

na agência 
BNB Aldeota 
informando 
aos colegas 

bancários sobre 
a conjuntura 

atual

Os diretores José Eduardo, Bosco Mota, Plauto Macedo, 
Marcos Rôla e Ricardo Dantas na agência BB Montese 

debateram conjuntura e negociações

Os diretores Túlio Menezes e Carlos Rogério 
debateram com colegas empregados da Giret a conjuntura de 

ameaças à Caixa

O diretor 
Humberto 

Filho conversa 
com colegas 
da Gilie-For 

da Caixa sobre 
Campanha 
e distribui 

nossa Tribuna 
Bancária.

Os diretores José Eduardo e Bosco Mota se reuniram 
com os colegas do BB Comercial Montese e conversaram 

sobre Campanha Nacional dos Bancários



Edição 1497  |  16 a 21 de outubro de 2017

CULTURA

Botequim dos Bancários terá uma 
noite de rock e halloween dia 27/10
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O melhor do rock estará presente no 
Botequim dos Bancários, no próximo dia 
27 de outubro, com diversão garantida em 
festa temática para comemorar também o 
Halloween 2017. Serão atrações da noite 
os Dj’s Carlos Rogério e Magnum, o cantor 
Daniel Seixas e a participação especial 
da Banca Coda, executando músicas de 
grupos e cantores destacados do cenário 
roqueiro nacional. 

Venham vestidos a caráter para uma 
noite de rock e Halloween. A festa come-
ça às 18h30 com diversão garantida para 
os bancários, seus familiares e amigos. A 
entrada é gratuita.

Entre a apresentação das atrações 
musicais, teremos o tradicional sorteio 
dos vales-conta. Vai ser bom demais. Você 
não pode fi car de fora!

Acontece no próximo dia 18/10, em Fortaleza, a IX Conferência de 
Saúde da Cassi/CE. Com o tema “Cassi: o desafi o do Modelo de Atenção 
Integral à Saúde”, o evento acontece no auditório da Superintendência do 
Banco do Brasil (Av. Santos Dumont, 2889 – 2º andar – Aldeota), das 16h 
às 21h. Na ocasião serão homologados os novos conselheiros 2017-2019.

Confi ra a programação:
16h – credenciamento
16h30 – apresentação cultural
16h45 – Mesa de abertura, com representantes da diretoria executiva 

da Cassi; Super/BB; Gepes/Fortaleza; Conselho de Usuários da Cassi e 
gerência da Unidade da Cassi/CE.

17h – Conferência: Cassi – o desafi o do Modelo de Atenção Integral à 
Saúde, com William Mendes (diretor de Saúde e Rede de Atendimentos da 
Cassi), seguido de debate.

18h15 – Palestra: A Cassi e seus desafi os, com Cláudio Said (diretor 
de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes da Cassi), seguido de 
debate.

19h30 – Palestra: Panorama Cassi, com Dênis Corrêa (diretor de Ad-
ministração e Finanças da Cassi), seguido de debate.

20h25 – Aclamação dos representantes do Conselho de Usuários 
2017-2019

20h40 – Coquetel de encerramento

CASSI: IX Conferência de Saúde acontece 
dia 18/10, em Fortaleza
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Sindicato encaminha à Direção 
do BNB sugestões consolidadas 

para melhoria do ponto eletrônico

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
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Dia da Consciência Negra
A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara 
aprovou o PL 296/15, do deputado 

Valmir Assunção (PT-BA), que trans-
forma o Dia Nacional da Consciência 

Negra – 20 de novembro – em feriado 
em todo o País. O autor ressalta que 
20/11 é a data da morte de Zumbi 
dos Palmares, líder da resistência 

negra à escravidão no Brasil Colonial, 
e representa, no plano simbólico, a 

herança histórica da população negra 
no processo de libertação e de luta 

por direitos violados. O projeto agora 
segue para análise do Plenário.

• • •

• • •

O Sindicato dos Bancários do Ceará está 
encaminhando à Diretoria Administrativa 
do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) 
documento contendo sugestões consoli-
dadas para melhoria do sistema de Ponto 
Eletrônico.

As sugestões foram enviadas por de-
zenas de funcionários do BNB atendendo 
solicitação do Sindicato, tendo em vista a 
revisão do Acordo Específi co sobre Ponto 
Eletrônico, cujo primeiro ano de vigência 
encerra-se no próximo mês de novembro.

O passo seguinte após a entrega das 
sugestões será a instalação de grupo de tra-
balho integrado por dois membros indicados 
pela Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB (CNFBNB) e dois indicados pela direção 
do Banco do Nordeste. O GT vai subsidiar a 
mesa de negociação temática sobre o as-
sunto visando a renovação do Acordo para 
o próximo período.

As sugestões encaminhadas pelos fun-
cionários do BNB sobre o assunto abrangem 
desde questões operacionais visando à 

melhoria do sistema, bem como outras que 
precisam ser consideradas à luz da legislação 
trabalhista.

“Foi bastante animador receber dos 
funcionários dezenas de sugestões a 

respeito do Sistema de Ponto Eletrônico. 
Isso signifi ca a valorização, pelo corpo 

funcional, desse importante instrumento de 
controle da jornada e de asseguramento de 

direitos dos trabalhadores”
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e 

coordenador da CNFBNB

Tratamento para câncer
A Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara aprovou PL que 

estabelece prazo máximo de 30 dias 
para a realização de exames diagnós-
ticos e procedimentos para câncer 
por meio do SUS. Desde 2013 está 
em vigor lei que garante a pacientes 
diagnosticados com câncer o tempo 
máximo de 60 dias para ter o trata-
mento da doença iniciado. O projeto 

tramita conclusivamente e ainda será 
analisado pelas comissões de Finan-
ças e Tributação; e de Constituição e 

Justiça e de Cidadania.

Dieta sem gordura
Uma pesquisa feita na USP verifi cou 
que, em camundongos, o controle 
de calorias ajuda os animais a viver 
mais. A pesquisa foi feita com dois 

grupos ao longo de seis meses. Após 
seis meses, os animais submetidos 
à restrição calórica apresentavam 
massa corporal 40% menor que a 

dos demais. Como diminuiu a gordura 
que ajuda a deixar os corpos aque-

cidos, a resposta adaptativa da pele 
dos roedores foi estimular o cresci-
mento de pelos. Por outro lado, nos 

roedores obesos, o que se constatou 
foi o aparecimento de sinais de enve-

lhecimento precoce da pele. 

O Sindicato dos Bancários firmou 
parceria com a Sena Team Assessoria 
Esportiva, que oferece descontos espe-
ciais aos bancários fi liados. A Sena Team 
tem por objetivo proporcionar a prática 
de exercício físico  visando a melhoria do 
condicionamento físico, qualidade de vida 
e saúde dos clientes.

A Sena Team, desde 2011, conta com 
uma equipe multidisciplinar que oferece: 
treinamento de corrida e caminhada em 
grupo; prescrição de planilhas de trei-
namento individualizadas; avaliação física 
completa; apoio nos principais eventos de 
corrida do estado e do país; atendimento 
nutricional, médico, fi sioterapêutico e de 

CONVÊNIO: Sena Team Assessoria Esportiva 
oferece descontos especiais para sindicalizados

massoterapia em parceria com uma equipe 
multidisciplinar.

O valor normal da mensalidade é de R$ 
120,00, plano casal por R$ 220,00 e plano 
trimestral por R$ 300,00, mas bancários 
sindicalizados e seus familiares têm 30% 
de desconto.

Informações:
www.senateam.com.br
Fone: (85) 99610.1957
e-mail: sena_team@hotmail.com


