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Empregados unidos na luta 
em defesa da CAIXA

A campanha “Defenda a Caixa Você Também” foi lançada pelo SEEB/CE em 
Fortaleza (18/10), num grande ato que mobilizou vários Sindicatos, Centrais Sindicais e 

entidades da sociedade civil organizada, além de empregados de várias outras agências, em 
defesa da Caixa 100% Pública (pág. 3)

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Santander lidera ranking 
de reclamações

O Banco Central informou dia 16/10 
que o Santander liderou o ranking de 
reclamações contra instituições fi nanceiras 
referente ao 3º trimestre de 2017. Em 
segundo lugar aparece o Votorantim e, em 
terceiro, a Caixa Econômica Federal. Nesta 
lista, estão os bancos e as fi nanceiras 
com mais de 4 milhões de clientes. No 
ranking, o Bradesco aparece como a quarta 
instituição com mais reclamações. Na 
sequência estão Banco do Brasil, Itaú, 
Banrisul, Midway, Pernambucanas e Banco 
do Nordeste. Entre as reclamações mais 
frequentes estão irregularidades relativas a 
integridade, confi abilidade, segurança, sigilo 
ou legitimidade das operações e serviços. 
A segunda questão mais mencionada é 
a oferta ou prestação de informação a 
respeito de produtos e serviços de forma 
inadequada.

Bancário garante Saúde 
Bradesco na Justiça 

A juíza da 30ª Vara Cível do Rio de 
Janeiro, Virgínia Lúcia Lima da Silva, 
aceitou o pedido de tutela antecipada do 
SEEB/RJ para a manutenção do plano de 
saúde ao bancário do Bradesco Carlos 
Henrique Pinto de Gusmão, demitido sem 
justa causa, em dezembro de 2016. Pela 
Convenção Coletiva, o bancário e seus 
dependentes têm direito a 270 dias de 
assistência de saúde, mantidas as mesmas 
condições de cobertura do plano, ao qual 
o empregado estava vinculado antes de 
sua demissão, mediante o pagamento 
integral das mensalidades. O banco aceitou 
manter o plano de saúde depois de fi ndo o 
vínculo empregatício, mas não observou a 
legislação vigente que assegura ao bancário 
dois anos de assistência e encerrou a 
cobertura em 31 de agosto de 2017, 
apesar do fi m da vigência da carteira do 
benefi ciário estar previsto para 30 de abril 
de 2018.

CIRCUITO NATALINO 2017 – O Coral do Sindicato dos Bancários lança 
a 3ª edição da campanha Bancário Solidário e comemora seus 10 anos de 
atividade com o musical Fé, luta e solidariedade. 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.

Na ocasião será lançada a 3ª edição da campanha Bancário Solidário vi-
sando a arrecadação de alimentos que serão doados à Toca de Assis, uma 
instituição que presta assistência aos moradores de rua.
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#DefendaACaixaVocêTambém

Dia Nacional de Luta marca lançamento de 
campanha em defesa da Caixa
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O Sindicato dos Bancários do Ceará realizou 
na quarta-feira, 18/10, o lançamento da 
campanha “Defenda a Caixa Você Também”, 

com o objetivo de conscientizar a sociedade para 
as ameaças de privatização do governo golpista de 
Temer e os riscos da abertura do capital da Caixa 
Econômica Federal. A atividade aconteceu em frente 
à agência da Praça do Ferreira, no centro de For-
taleza, e contou com o apoio de vários sindicatos, 
centrais sindicais e entidades da sociedade civil 
organizada, além de empregados de várias outras 
unidades que destacaram a importância do banco 
para os brasileiros e enfocou a luta em defesa da 
Caixa 100% pública.

Os discursos dos dirigentes sindicais foram 
unânimes em enfatizar a importância da Caixa para 
o Brasil, principalmente para a população mais ca-
rente já que é o banco que, entre outras coisas, 
gere o FGTS, o Seguro Desemprego e o Fundo do 
PIS/PASEP, programas sociais, como o Bolsa Família, 
Minha Casa Minha Vida, Pro-Jovem e FIES, entre 
outras ações importantes para a população. 

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato dos Ban-
cários e da Fenae, destacou a importância de se 
debater a defesa da Caixa com a sociedade. Ele 
convidou todos para prestigiar o lançamento da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos 
Públicos, dia 27, às 9h, na Câmara Municipal de For-
taleza, pois a ameaça não é apenas contra a Caixa, 
mas contra todo o patrimônio público brasileiro. Os 
requerimentos para esta audiência conjunta foram 
aprovados na Câmara e na Assembleia Legislativa. 
“O debate que tem de ser feito nesse momento ul-
trapassa as fronteiras da Caixa e avança para dentro 
dos municípios, para as Câmaras Municipais, pois é 
necessário esclarecer a população brasileira sobre 
o que vai acontecer se o banco for privatizado. Isso 
seria trágico para a sociedade”, disse.

A atual direção da Caixa eliminou 5.486 postos 
de trabalho em apenas 12 meses e mais de cem 
agências foram fechadas em todo o País. Além disso, 
dia 9/10 surgiu na imprensa a notícia de que Temer 
iria anunciar a privatização da Caixa no fi nal desse 
ano. Esse golpe tem lado e nomeou que o ‘inimigo da 
sociedade’ é o trabalhador, querendo trazer de volta 
o escravismo ao Brasil. O momento é de união em 
defesa do nosso patrimônio”, completou o diretor 
do Sindicato, José Eduardo Marinho.

“Chegou o momento de o povo brasileiro dar 
uma resposta a esse governo golpista e dizer Não à 
entrega do patrimônio brasileiro. É hora de reagir!”, 
completou Áureo Júnior, diretor do Sindicato.

“Estamos 
registrando nossa 

resistência em 
defesa da Caixa, 
contra a entrega 

do patrimônio 
nacional. 

Defendemos 
a Caixa 100% 

pública, intensifi cando seu papel social 
e prestando um serviço de qualidade 

a toda a sociedade. Defender a Caixa é 
defender o Brasil”

Túlio Menezes, diretor do Sindicato 
e empregado da Caixa

“Estão preparando 
um verdadeiro 

desmonte para a 
venda da Caixa. 

Esse compromisso 
de defender a 

Caixa é de toda 
a sociedade. Nós 

não vamos deixar 
a Caixa ser privatizada. Temos de 

nos mobilizar, de nos unir, de reagir 
e mostrar nossa força e, um dia, vou 

dizer com orgulho que participei dessa 
luta!” Rochael Almeida, presidente 
da Apcef/CE e diretor do Sindicato

Fotos:  SEEB/CE
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CASSI/CEARÁ

Em Fortaleza, Conferência de Saúde da 
Cassi debateu desafi os do plano de saúde
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A IX Conferência de Saúde da Cassi/CE, 
com o tema “Cassi: o desafi o do Modelo de 
Atenção Integral à Saúde” foi realizado dia 
18/10, em Fortaleza. O encontro entre os 
gestores da Cassi, os associados e represen-
tantes do Conselho de Usuários mostrou os 
desafi os enfrentados pelo plano de saúde 
dos funcionários do BB. Na Conferência 
foram homologados os novos Conselheiros 
2017-2019, entre os quais os diretores do 
Sindicato dos Bancários do Ceará, Bosco 
Mota, Valdir Maciel. Estava presente ainda 
o diretor José Eduardo Marinho.

A programação teve início com sau-
dação dos representantes da diretoria 
executiva da Cassi; Super/BB; Gepes/
Fortaleza; Conselho de Usuários da Cassi 
e gerência da Unidade da Cassi/CE.

William Mendes, diretor eleito de 
Saúde e Rede de Atendimentos falou sobre 
“Cassi – o desafi o do Modelo de Atenção 
Integral à Saúde”, lembrando que o maior 
desafi o é cuidar bem das pessoas e dos 
relacionamentos, para um contingente de 
mais de 400 mil usuários da Cassi. William 

A Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNB 
(AABNB) promoverá nos dias 20 e 21 de novembro, eleições 
para sua Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o triênio 
2018-2020. O Sindicato dos Bancários do Ceará apoia a CHAPA 
2 – Por um Futuro Digno, composta por companheiros de luta, 
que esperam retomar, de forma fi rme e altruísta, a luta pelos 
direitos e equilíbrio do BNB, da Capef e da Camed.

A Chapa 2 – Por um Futuro Digno, é composta por: Presiden-
te, José Edson Braga; diretor Administrativo, Miguel Nóbrega 
Neto; suplente, Francisco Albuquerque Parente; diretor de 
Art. Institucional, José Maria de Albuquerque Galas; suplente, 
José Valter de Andrade; diretor Financeiro, Luiz Gonzaga Co-
elho Pereira; suplente, José Santos Bezerra; diretor Social, 
Luiz Carlos Bezerra Lima; suplente, Ângelo Borges Leal Neto.

Para o Conselho Fiscal, candidatos titulares são: Raimundo 
Nonato de Fátima Cavalcante, Agenor Nunes Gurgel Júnior e 
Maria José Costa de Almeida; e candidatos suplentes: Pau-
lo Araújo Tavares, Everton Aureliano Bezerra e José Maria 
Eduardo Nobre.

Sindicato apoia Chapa 2 - Por um Futuro Digno nas eleições da AABNB

ressaltou que “a estratégia de gestão de 
saúde mostra que os acompanhados na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) têm 
despesa menor, reduz até as internações 
e a despesa assistencial é menor”.

Na palestra sobre “A Cassi e seus de-
safi os”, Cláudio Said, diretor de Planos de 
Saúde e Relacionamento com Clientes da 
Cassi, enfatizou que a Cassi é mais efi ciente 

que a maioria dos planos de auto gestão 
do mercado.  O diretor de Administração 
e Finanças da Cassi, Dênis Corrêa falou 
sobre “Panorama Cassi”, lembrando que 
o maior desafi o é vencer o défi cit, pois os 
custos não sobem na mesma proporção 
da folha. Ao fi nal houve aclamação dos 
representantes do Conselho de Usuários 
2017-2019.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA

Audiência em defesa dos bancos públicos 
mobiliza bancários e parlamentares em Fortaleza
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O Sindicato dos Bancários do Ceará 
reforça a luta em defesa dos bancos 
públicos e se junta aos parlamentes 

cearenses na criação da Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, 
cujo lançamento acontece durante Au-
diência Pública conjunta, na sexta-feira, 
27 de outubro, às 9 horas, no Auditório 
da Câmara Municipal de Fortaleza, por 
proposição conjunta da Assembleia Le-
gislativa do Ceará e Câmara Municipal, 
articulados pelo Sindicato.

Os trabalhadores bancários da base do 
SEEB/CE são convocados a somarem-se 
nesta mobilização que luta, em primeiro 
lugar, na defesa dos empregos e também 
na defesa da atuação dos bancos públi-
cos em prol do desenvolvimento social 
do País, especialmente voltados para os 
mais pobres.

São convidados Rita Serrano, conse-
lheira eleita do Conselho de Administração 
da Caixa e coordenadora do Comitê Nacio-
nal em Defesa das Empresas públicas, e Jair 
Pedro Ferreira, presidente da Fenae, bem 
como os Deputados Estaduais e Vereadores 
de Fortaleza, signatários da propositura. 
Foram convidados todos os prefeitos e 
vereadores do Interior do Ceará.

O desmonte dos bancos públicos pro-
movido pelo governo golpista de Temer 
fi ca evidente com os cortes no acesso ao 
crédito para a população, além da entrega 
de parte dos serviços à iniciativa privada. 
Para os bancários, os programas de desli-
gamento voluntário promovidos na Caixa 
e a reestruturação no BB são indícios de 
um programa de privatização dos bancos 

públicos, que precariza o atendimento 
à população e sucateia as estruturas das 
instituições.

Outro indício dessa ameaça de priva-
tização é a realização de estudos visando 
a incorporação do Banco do Nordeste ao 
Banco do Brasil e sobre a manutenção do 
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
(FNE) no BNB.

O Grupo de Trabalho (GT) de Saúde e Condições de Trabalho do Itaú voltou 
a se reunir, no dia 18/10, para tratar sobre o Programa de Readaptação, 
instituído pelo banco sem a participação do movimento sindical. A cláusula 45 
da Convenção Coletiva de Trabalho assegura a instituição de programas de 
retorno ao trabalho, em conjunto com o movimento sindical, banco a banco.

Os representantes dos trabalhadores entregaram ao banco uma proposta 
de mudança para o Programa de Readaptação, com a inclusão de cláusulas que 
garantem a proteção do trabalhador. Dentre as propostas, o movimento sindical 
reivindica que a avaliação do trabalho desse funcionário deve ser diferenciada.

Sobre a cláusula 29 da CCT, a proposta do movimento sindical é o par-
celamento da dívida do funcionário quando estiver afastado. Os sindicalistas 
apresentaram também denúncias de suspensão do pagamento do auxílio ces-
ta alimentação, garantido pela cláusula 15 da CCT, quando o INSS indefere o 
benefício.

O banco se comprometeu a analisar as questões e dar o retorno na próxima 
reunião, marcada para o dia 28 de novembro.

“Nossa 
reivindicação é que 
o programa inclua 
a participação dos 

representantes 
dos trabalhadores 

para garantir 
saúde e condições 

de trabalho dos 
funcionários 

inseridos no programa de readaptação”
Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e 
representante da Fetrafi /NE na COE Itaú

ITAÚ: GT de Saúde debate propostas de mudanças no Programa de Readaptação
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SINDICATO EM AÇÃO

Os diretores Pedro Moreira e Ricardo de Paula 
protocolaram ofícios em defesa da Caixa nas Câmaras 

Municipais de Alto Santo, Ererê, Iracema, Pereiro, 
Jaguaribe, Ibicuitinga, Morada Nova, Jaguaretama e 

Jaguaribara. Os ofícios solicitaram as presidências das 
Câmaras audiências públicas para debater a defesa dos 

bancos públicos.

O diretor Bosco Mota em visita às 
agências de Fortaleza fazendo novas 

fi liações ao Sindicato

William Mendes, 
diretor de 

Saúde e Rede de 
Atendimento da 
Cassi, em visita 

ao SEEB/CE

Os diretores Humberto Filho e Leandro Medeiros 
protocolaram nas Câmaras Municipais de Ubajara, Viçosa 
do Ceará, Forquilha, Flexeirinha, Tianguá, Ibiapina e São 

Benedito solicitação para audiência pública em defesa 
dos bancos públicos. Em Ubajara, já há audiência 

marcada para o dia 10 de novembro, às 16h. 

Telmo Nunes e Ailson Duarte protocolam requerimento de audiência em 
defesa dos bancos públicos na Câmara Municipal de Chorozinho

Nossos diretores 
Mateus Neto, 

Edgar Teixeira 
e Océlio 

Vasconcelos 
protocolaram 
nas Câmaras 

Municipais de 
Assaré, Campos 
Sales, Araripe 

e Aiuaba a 
solicitação 

para audiência 
pública em 
defesa dos 

bancos públicos
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DEPARTAMENTO JURÍDICO

Sindicato cria “Mutirão de Iniciais” para 
enfrentar a reforma trabalhista

O Sindicato dos Bancários do Ceará mais 
uma vez apoia o “Outubro Rosa”, que chama 
a atenção da sociedade para a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama, o câncer que mais mata 
brasileiras na atualidade, segundo o Insti-
tuto Nacional do Câncer (Inca).

A categoria bancária participa no próxi-
mo domingo, 29/10 (domingo), da atividade 
Tenda Mais Saúde, promovida pelo Instituto 
do Câncer do Ceará (ICC), que acontece a 
partir das 8h30, no Parque do Cocó, com 
bate-papo sobre a importância da preven-
ção, venda de camisas, orientações, música 
e até aulão de dança.

De acordo com levantamento do Inca, em 
2017, serão 57.960 novos casos no Brasil. 
É fundamental fazer o autoexame de toque 
e visitar regularmente o ginecologista!

Outubro Rosa: Sindicato participa da Tenda Mais Saúde ICC 
pela prevenção do câncer de mama

O “Mutirão de Iniciais” é uma ação que o Sindicato dos Ban-
cários do Ceará irá fazer através do seu Departamento Jurídico, 
para enfrentar a reforma trabalhista. A intenção é conseguir 
se preparar, tanto no ajuizamento de todas as ações que estão 
pendentes, como também elaborar teses de enfrentamento, 
teses jurídicas, para enfrentar a reforma trabalhista que en-
tra em vigor no dia 11 de novembro. O Mutirão de Iniciais será 
entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro (duas semanas).

O atendimento do Jurídico do Sindicato será suspenso du-
rante o Mutirão de Iniciais, ou seja fechará nas duas primeiras 
semanas de novembro, de forma que todos os atendimentos 
presenciais e por telefone aos advogados serão suspensos. Con-
tinuará o atendimento sendo feito através das secretárias, que 
darão informações processuais, tirando dúvidas sobre processos 
em andamento. As homologações continuarão normalmente.

Somente os advogados e os estagiários do Jurídico estarão 
separados para elaboração de petições iniciais e cumprimento 
de todos os prazos para que ninguém seja prejudicado, ao ter 
uma ação protocolada após a vigência da reforma trabalhista. 
Ou seja, as pessoas podem ser condenadas, se a ação for ajui-
zada depois da reforma, a pagar custas, honorários ao banco e 
outras coisas que o Sindicato quer evitar.  Será dada entrada 
em ações de todas as demandas dos bancários.

O bancário que deixar de trazer sua demanda até o dia 
30/10, terá sua ação ajuizada após o Mutirão.

O assessor do Dep. Jurídico do Sindicato, Anatole 
Nogueira, recomenda que os bancários, que ainda tem 
ações pendentes para ajuizar, cujas demandas ainda 

estejam dentro dos dois anos, e ainda não vieram 
por qualquer motivo ao Sindicato, compareçam com 

urgência ao Departamento Jurídico, porque durante esta 
semana e até o  dia 30 de outubro, os advogados ainda 

estarão nos plantões de atendimento.

A reforma trabalhista aprovada no Congresso – Lei 
13.467/17 – Entra em vigor no dia 11 de novembro de 
2017, com mudanças profundas nas relações de trabalho 
com prejuízos aos trabalhadores e sindicatos. As restri-
ções à Justiça do Trabalho, a retirada de atribuições dos 
Sindicatos, a negociação coletiva sem ter o limite da lei 
e os novos modelos de contrato de trabalho são apenas 
exemplos do que muda para que os patrões reduzam 
seus custos, tendo como consequência a fl exibilização 
dos direitos dos trabalhadores.

Foto: Normando Ribeiro – SEEB/CE



   Tribuna
BancáriaEdição 1498  |  23 a 28 de outubro de 2017

Contraf e BNB instalam GT para 
revisão do ponto eletrônico

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
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Abandono escolar
A cada ano, quase três milhões de 

jovens abandonam a escola no Brasil. 
É o que apontou o estudo Políticas 

Públicas para Redução do Abandono e 
Evasão Escolar de Jovens, elaborado 

pelo Ensino Superior em Negócios, Di-
reito e Engenharia (Insper).  Se manter 
este ritmo, o país levará 200 anos para 

atingir a meta estabelecida no Plano 
Nacional de Educação: universalizar o 
atendimento escolar para essa faixa 
etária. As principais razões para o 

chamado “desengajamento dos jovens” 
estão associadas à pobreza e à difi cul-

dade de acesso. 

• • •

• • •
Igualdade de gênero é bom 

para o PIB
A promoção da igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres poderia 
agregar US$ 28 trilhões ao Produto 

Interno Bruto (PIB) global até 2025, in-
forma o relatório Situação da População 

Mundial 2017 do Fundo de População 
das Nações Unidas (UNFPA). Segundo 
o documento, estudos apontam uma 
associacão positiva entre igualdade 
de gênero, PIB per capita e níveis de 
desenvolvimento humano e a redução 

das desigualdades de gênero é um fator 
determinante para que o mundo consiga 
atingir os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), em 2030. Entre-
tanto, a pesquisa mostra ainda que o 
valor pago às mulheres corresponde a 

77% aos dos homens.

Publicidade sem 
autorização

A CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania) da Câmara dos 
Deputados aprovou, em caráter con-

clusivo, proposta que proíbe o envio de 
mensagens de texto e as chamadas 

telefônicas publicitárias pelas operado-
ras de telefonia sem autorização dos 

clientes. Isso valerá também para con-
tratos já existentes. A matéria seguirá 
para o Senado. As mensagens e cha-

madas telefônicas para coleta de dados 
para pesquisa ou para oferta publicitá-
ria só poderão ser enviadas entre 8h e 
18h dos dias úteis, excluído o período 
compreendido entre as 12h e 14h.

Na última quarta-feira, 
dia 18 de outubro, a 

Contraf/CUT e a direção 
do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. (BNB) instalaram 
formalmente Grupo de Tra-
balho paritário destinado a 
construir proposta de novo 
acordo do Sistema de Ponto 
Eletrônico.

O GT compõe-se de dois 
representantes do BNB e dois 
indicados pela Contraf e tem sua primeira 
reunião de trabalho marcada para o próximo 
dia 26/10, às 15h, na sede administrativa 
do Banco, no Passaré. O Grupo de Trabalho 
analisará dezenas de propostas colhidas 
junto ao funcionalismo pelos sindicatos de 
bancários que integram a Comissão Nacional 
dos Funcionários do BNB (CNFBNB).

Participaram da reunião de instala-
ção do GT Ponto Eletrônico os diretores 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
Carmen Araújo e Tomaz de Aquino. Re-
presentando o BNB estiveram o Diretor 
Administrativo e de TI, Cláudio Freire, 

o Superintendente de Desenvolvi-
mento Humano, Marcos Marinelli, 
o chefe do Ambiente de Gestão de 
Pessoas, Geraldo Júnior e o colega 
Carlos Alberto, um dos indicados para 
compor o GT pelo Banco.

O Acordo de Ponto Eletrônico vi-
gente tem prazo de validade de um 
ano, expirando dia 29 de novembro de 
2017. Até lá, novo acordo deverá ser 
fi rmado, absorvendo melhorias e ajus-
tes necessários ao aperfeiçoamento dos 
mecanismos de controle de jornada e 
garantia de direitos dos trabalhadores.


