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NÃO ao desmonte dos bancos públicos
É hora da resistência. Todos à luta!
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BRADESCO

Banco é condenado por 
assédio moral por cobrança 

de metas

2

Breves

16.879 postos de trabalho 
a menos

Entre janeiro e setembro de 2017, 
de acordo com o CAGED, os bancos 
fecharam 16.879 postos de emprego 
bancário no país.  Em setembro, foi 
registrado o fechamento de mais 
2.419 postos. O expressivo saldo 
negativo foi resultado de 2.227 
admissões e 4.646 desligamentos no 
mês, muitos desses relacionados ao 
programa de desligamento voluntário 
(PDV’s) do Bradesco. Só a Caixa 
foi responsável pelo fechamento de 
6.789 postos, sendo 3.039 em março 
e 2.302 em agosto. Meses, estes, 
seguintes às divulgações dos PDV’s, 
também, abertos pela instituição em 
2017. Dentre todos os estados, São 
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro foram 
os que tiveram maior incidência de 
saldos negativos.

A 3ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) condenou o Bradesco a 
indenizar em R$ 50 mil uma ex-gerente 
que teve quadro de depressão agravado 
em função das condições de trabalho. Para 
os ministros, a doença foi diretamente 
influenciada pela cobrança de metas 
excessivas, que implicavam críticas do 
superintendente feitas em público e de 
maneira depreciativa.

A bancária alegou que conseguia 
cumprir os objetivos até a saída de um 
gerente de contas de sua equipe sem a 
redução proporcional das metas nem a 
nomeação de um novo gerente em tempo 
razoável. O superintendente não atendia 
seu pedido para a reposição de pessoal 
e, segundo testemunhas, cobrava, de 
forma enfática, o alcance de resultados. 
Após avaliação de desempenho, o banco 
a despediu sem justa causa, enquanto 

apresentava episódio depressivo grave.
A decisão é diversa da tomada pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
(PR), que disse não ter existido assédio 
moral e tinha absolvido o Bradesco. A 
bancária recorreu ao TST, onde o Relator 
do recurso, o ministro Mauricio Godinho 
Delgado, afirmou que houve assédio 
moral decorrente de cobranças de metas 
inviáveis, e o agravamento dos episódios 
depressivos estava relacionado às ativi-
dades desempenhadas pela empregada. 

O ministro concluiu que os fatos 
realmente atentaram contra a dignida-
de, a integridade psíquica e o bem-estar 
individual – bens imateriais protegidos 
pela Constituição –, justifi cando a repa-
ração por dano moral. Por unanimidade, 
a Terceira Turma acompanhou o voto do 
relator para estabelecer a indenização de 
R$ 50 mil.

Desigualdade cresce no 
Brasil

Entre 2004 e 2014, dezenas 
de milhões de brasileiros saíram da 
pobreza, e o país foi considerado um 
exemplo para o mundo, com a ajuda 
de programas sociais fi nanciados 
pelo governo federal. Após uma crise 
sem precedentes e os cortes nos 
programas sociais, muitas pessoas 
retrocederam. O Banco Mundial 
calcula que cerca de 28,6 milhões 
de brasileiros saíram da pobreza 
entre 2004 e 2014. Mas a entidade 
também avalia que, em 2016, entre 
2,5 milhões e 3,6 milhões de pessoas 
voltaram a viver abaixo do nível de 
pobreza – com menos de R$ 140 por 
mês. Segundo os economistas, o alto 
índice de desemprego e os cortes em 
programas sociais poderão agravar os 
problemas. 
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REFORMA TRABALHISTA PODE SER BARRADA!
Bancários de Fortaleza recolhem 

assinaturas para anular a reforma
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Os diretores do Sindicato 
dos Bancários do Cea-
rá realizaram, durante 

Audiência Pública em Defesa 
dos Bancos Públicos, na sexta-
feira (27/10), em Fortaleza, o 
recolhimento das assinaturas 
da população no documento a 
ser transformado em Projeto 

de Lei de Iniciativa Popular 
(PLIP) propondo a anulação da 

reforma trabalhista.
O Sindicato levou para esta 

atividade na Câmara Municipal 
de Fortaleza materiais com 

informações sobre as ameaças 
que a nova legislação apresen-
ta para importantes conquis-
tas obtidas por trabalhadores, 
como a ampliação da jornada 
de trabalho, parcelamento de 
férias, negociação individual 
entre patrão e empregado, 

dentre muitos outros.
A CUT, à frente da iniciativa, 
espera reunir mais de 1,3 

milhão de assinaturas no do-
cumento que pede a anulação 
da reforma trabalhista a ser 

entregue no mês de novembro 
do Congresso Nacional. Quem 

desejar participar da campanha 
deve procurar um dirigente 

sindical e pedir para assinar a 
lista em apoio ao PLIP ou pode 

imprimir a lista pelo anula-
reforma.cut.org.br e coletar 

assinaturas.
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RESISTIR E
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Na  s e x t a - f e i r a , 
27/10, foi reali-
zada Audiência 

Pública em Defesa dos 
Bancos Públicos, em For-
taleza, conjuntamente 
com a Câmara Municipal 
de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Ceará, articulada 
pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, sendo criada a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos. A pro-
posta da Frente é dar visibilidade à resistência e mobilizar 
a população contra a ameaça de entregar o patrimônio 
público à iniciativa privada.

Na audiência, por iniciativa das Centrais Sindicais CUT 
e CTB, com apoio do Sindicato, entidades da sociedade or-
ganizada e partidos, foi lançado um Dia de Luta, em 10 de 
novembro, às 9 horas, na Praça da Bandeira, em Fortaleza, 
para denunciar que o golpe continua, que o fi m dos bancos 
públicos afeta a vida de todo brasileiro e a hora é da resis-
tência. Todos à luta!

Nos discursos houve destaques unânimes sobre os desmon-
tes dos bancos públicos, promovidos pelo ilegítimo Temer, 
com extremo prejuízo ao povo brasileiro. “Todo patrimônio 
público está em risco e nosso papel é ser multiplicador da 
luta e da resistência”, disse Rita Serrano, representante dos 
empregados no CA Caixa e coordenadora do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas.

O alerta para os riscos dos desmontes dos bancos públicos 
foi feito na mesa de abertura, pelos deputados federais Chico 
Lopes (PCdoB) e André Figueiredo (PDT); o deputado esta-
dual Renato Roseno (Psol); os vereadores Acrísio Sena (PT), 
Eliana Gomes ( PCdoB) e Iraguassu Filho (PDT); o presidente 
da Contraf-CUT, Roberto Von der Osten; o presidente do 
SEEB/CE, Carlos Eduardo Bezerra; o presidente da Fenae, Jair 
Ferreira; a representante dos empregados na CA Caixa, Rita 
Serrano; a representante da CUT Nacional, Juvândia Moreira; 
o presidente do PCdo B/CE, Luiz Carlos Paes; o representante 
da CTB Nacional, Clécio Morse; e o presidente da CUT Ceará, 
Wil Pereira.

Po

aumentar
isso, as pe
banco pú
milhões d
essas inst

crise, ajudam a re
fi nanciamento a l
as empresas não p
mantendo crescim
então nós não pod
da presença dos b
empresas pública
dia-a-dia”

Brasil, Ca
Precisam

organizar

Audiência debate desmonte 
dos bancos públicos e cria 
Frente Parlamentar Mista
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E LUTAR!
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Por que é importante defender os bancos públicos?
Roberto Von der Osten 
(presidente da Contraf-CUT)
“O banco público nasceu com a 
missão de fomentar, desenvolver, 
atuar nas áreas mais pobres, como 
uma ferramenta para se distribuir 
igualdade de oportunidades. 
Sem os bancos públicos toda a 
sociedade vai sofrer porque a 
comida vai fi car mais cara, vai 

entar o défi cit da habitação, do desenvolvimento. Por 
as pessoas têm de abrir o olho, e ver que a defesa do 
o público é também defender as condições de vida de 
ões de brasileiros que vão ser atingidos se você destruir 
instituições”

Juvândia Moreira (diretora 
executiva da CUT Nacional)
“Sem os bancos públicos, a 
população como um todo sairia 
perdendo. Se encarecer o crédito 
para o agricultor, por exemplo, 
todos vamos pagar essa diferença. 
Banco privado só quer lucro. Já os 
bancos públicos querem investir 
no desenvolvimento, que gera 
emprego, que faz o comércio 

vender mais, que faz o pobre ter condições de fi nanciar 
sua casa própria. Então, quando se enfraquece o banco 
público, e é isso que esse governo está fazendo, eles estão 
enfraquecendo o Brasil todo”

Jair Ferreira 
(presidente da 
Fenae)
“A sociedade 
brasileira precisa 
dos bancos 
públicos. Os 
bancos públicos 
ajudam a sair 
de  períodos de 

m a regular o mercado, a fazer 
to a longo prazo, para que 
não parem suas atividades, 
escimento, renda, empregos, 
o podemos prescindir 
dos bancos públicos, das 
blicas como um todo, no nosso 

Rita Serrano (coordenadora 
do Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas 
Públicas)
“É importante defender todo o 
patrimônio público brasileiro 
que está ameaçado por esse 
governo. Nos últimos anos, 
quem investiu no País foram 
os bancos públicos através 

do crédito agrícola do BB, do crédito habitacional da 
Caixa, do desenvolvimento regional com o BNB e da 
infraestrutura com o BNDES. Se os bancos públicos 
continuarem sendo precarizados ou privatizados, o 
desenvolvimento do país será prejudicado. Aliado a isso, 
temos de defender também um modelo de governo que 
valorize o investimento social, porque o governo que 
está aí só está dilapidando o patrimônio público”

Chico Lopes, 
deputado 

federal (PCdoB)
“Os bancos 

públicos tem 
preocupação 

com o 
desenvolvimento 

do País e 
preocupam-se 

com os pequenos produtores rurais. 
O grande banco privado não tem 

interesse nenhum em coisa que  não 
lhe renda juros. A nossa briga, a nossa 

proposta é continuar com os bancos 
públicos fortalecidos”

André 
Figueiredo, 
deputado 
federal 
(PDT)

“O governo 
Temer está 
entregando 

o patrimônio 
público. Já 

está fazendo isso com o nosso pré-
sal, está fazendo com a Eletrobrás 

e querem agora fazer a mesma 
coisa com os bancos públicos. 
Todas as medidas legislativas 

tem um componente do sistema 
fi nanceiro, sempre cruéis”

Renato Roseno, 
deputado estadual 

(Psol)
“É fundamental para 
um país desigual do 

ponto de vista da riqueza 
e regional, que hajam 
bancos públicos que 

permitam o acesso às 
classes trabalhadoras de serviços bancários 

e de crédito, que só é feito a partir de agentes 
fi nanceiros públicos. Destruir os bancos 

públicos é nos colocar refém do rentismo”

Acrisio Sena, vereador 
(PT)

“Nossa mobilização em 
defesa dos bancos públicos é 
para defender o Brasil. Sua 
soberania está ameaçada 

com o sucateamento, 
com o desmonte dos 

bancos que promovem o 
desenvolvimento econômico 
e social do País – Banco do 

sil, Caixa e Banco do Nordeste, além do BNDES. 
cisamos de unidade, precisamos nos unir e nos 
nizar para enfrentar os desmandos do governo”

Eliana Gomes, vereadora 
(PCdoB)

“Primeiramente Fora 
Temer! Os bancos 

públicos tem um papel 
importantíssimo. A 

campanha em defesa 
dos bancos públicos tem 

que ganhar corpo nas 
comunidades, onde diremos 

que não terá mais Minha Casa Minha Vida, não terá 
mais o Crediamigo. Esse governo golpista não tem 

interesse nenhum no povo. Por isso, a força do povo 
tem que continuar nas ruas”

Carlos Eduardo 
Bezerra, presidente do 
SEEB/CE
“No plano do governo 
federal e da maioria 
do Congresso não 
cabe o povo brasileiro. 
Não é razoável, 
recebermos proposta 
de que vai acabar 

com os bancos públicos – BB, Caixa e BNB – e 
entregar à banca privada.  A luta do Sindicato 
dos Bancários é denunciar o desmonte das 
politicas públicas, o desmonte do Estado 
Brasileiro, onde o povo é o maior atingido”
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OUTUBRO ROSA

Bancárias participam da CAMINHADA 
ROSA na Avenida Beira Mar

6    Tribuna
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O Sindicato dos Bancários do Ceará, representado por dirigentes e bancárias e bancários fi liados, participou este ano 
mais uma vez da Campanha Outubro Rosa, organizada pela Rede Mama e pelo Instituto do Câncer do Ceará (ICC). Um 

dos eventos marcantes foi a Caminhada Rosa, dia 22/10, na Avenida Beira Mar, que levou informações sobre o câncer de 
mama e propagou o empoderamento feminino sobre sua prevenção. 

O Sindicato também esteve presente ao evento do ICC, no Parque do Cocó, dia 29/10, onde mostrou sua luta por mais 
políticas públicas de saúde universalizada. Também cobrou mais acesso ao tratamento ao câncer de mama e pelos 

direitos das mulheres acometidas pela doença.

Pensando sempre na saúde e bem-estar 
dos seus associados, o Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará fi rmou convênio com o nutricio-
nista clínico esportivo Ian Felipe, que oferece 
30% de desconto aos bancários fi liados.

O nutricionista Ian Felipe oferece plano 
alimentar individualizado, acompanhamento 
nutricional, avaliação clínica e física, diag-

Convênio: Nutricionista oferece 30% de desconto 
a bancários fi liados

nóstico nutricional, reeducação alimentar e 
interpretação de exames laboratoriais.

Nutricionista Ian Felipe
Rua Carlos Vasconcelos, 2530
Joaquim Távora
Fone: 85 3305 0020 / 3246 0349
Whatsapp: 85 99731 7262

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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RECONHECIMENTO

Sindicato é homenageado em sessão 
solene da Assembleia Legislativa
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No último dia 24/10, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará foi um dos ho-
menageados em sessão solene da 

Assembleia Legislativa alusiva ao Outubro 
Rosa, em reconhecimento à sua atuação no 
combate ao câncer de mama no Estado. A 
secretária de Igualdade e da Diversidade, 
Rita Ferreira, representou a entidade duran-
te o evento sendo homenageada com uma 
placa. A solenidade foi um requerimento da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos 
das Mulheres da AL/CE.

Um total de 34 pessoas/entidades foram 
homenageadas por suas contribuições ao 
Outubro Rosa 2017, entre associações 
que realizam ações de apoio a mulheres 
com câncer, pacientes que já superaram a 
doença e profi ssionais de saúde, além de 
entidades e empresas que apoiam a causa, 
como o próprio Sindicato, a Federação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Municipal 
do Estado do Ceará (Fetamce), Rede Mama, 
Programa de Apoio à Mulher Mastectomi-
zada (Proamma), prefeitura municipal de 
Cruz, entre outras.

Todos os discursos da Frente Parla-
mentar foram unânimes em destacar a 
importância da campanha e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama na luta contra 
a doença. “Não ter acesso à saúde também 
é uma forma de violência contra a mulher”, 
destacou a deputada Augusta Brito (PCdoB), 
procuradora Especial da Mulher da AL/CE. 

A coordenadora do Movimento Outubro 
Rosa no Ceará, Valéria Mendonça, falou so-
bre o trabalho de instituições no apoio às 
mulheres com câncer. “São associações, 
empresas, cidades e pessoas que, com 
algum tipo de assistência, ajudaram essas 
mulheres nesse processo”, comentou.

“Ficamos muito felizes com o reconhecimento de nossa atuação 
no Outubro Rosa e dedicamos essa homenagem às mulheres 
bancárias que nunca fogem à luta. O Outubro Rosa já é uma 

campanha vitoriosa, mas precisamos agora intensifi car a luta 
no sentido de permitir o acesso a todos os exames necessários 
ao diagnóstico precoce e todas as condições ao tratamento do 
câncer de mama. Só assim as mulheres diagnosticadas terão 

verdadeiramente chance de cura. Estaremos fi rmes na luta por 
mais políticas públicas para a saúde das mulheres cearenses”
Rita Ferreira, diretora da Secretaria de Igualdade e da 

Diversidade

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Contraf e Sindicatos retomam 
negociação com a direção do BNB

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
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Não à cultura do estupro
Num cenário de tantos retrocessos e 
desigualdade para as mulheres, a ex-

ministra da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, Eleonora Menicucci, ganhou 
dia 24/10 a ação judicial movida pelo ator 
Alexandre Frota, em julgamento do re-

curso em segunda instância. O processo 
se deu após Eleonora criticar uma entre-
vista do ator pornô em um canal de TV, 
quando ele confessou, em tom de piada, 
ter feito sexo com uma mãe de santo 

desacordada. Na ação judicial, Frota exi-
gia a condenação e uma indenização de 
R$ 35 mil. Após a vitória, emocionada, 

Eleonora afi rmou que a decisão favorável 
signifi ca uma conquista coletiva. 

• • •

• • •
Nem ler, nem somar

Um total de 55% dos alunos de 8 anos 
que estão no fi nal do 3º ano do ensino 
fundamental nas escolas públicas bra-
sileiras tem conhecimento insufi ciente 

em matemática e leitura, segundo dados 
da Avaliação Nacional da Alfabetização 
(ANA) 2016, divulgados pelo Ministério 
da Educação. Em linhas gerais, o índice 
aponta que a criança tem difi culdade de 
reconhecer fi guras geométricas, valor 
monetário de uma cédula e contar ob-
jetos, por exemplo. Apresenta também 

difi culdade para ler palavras com mais de 
uma sílaba e para identifi car o assunto 
de um texto mesmo estando no título.

Campanha em prol da Santa 
Casa

Com mais 156 anos de prestação de 
serviços de saúde à população, a Santa 
Casa da Misericórdia de Fortaleza pede 

ajuda. A instituição atualmente tem uma 
defasagem nas contas de mais de R$ 1 
milhão. Para minimizar essa situação, 
a Secretaria da Segurança Pública e 

Defesa Social do Ceará (SSPDS) lançou a 
campanha “Alimentação”. Os interessa-
dos podem doar alimentos não perecíveis 
nas sedes corporativas da Segurança do 
Estado e ter acesso a uma programação 
especial ofertada pela SSPDS em parce-
ria com empresas privadas. As doações 

podem ser entregues nas Sedes da 
SSPDS, Polícia Militar, Polícia Civil, Aesp, 
Bombeiros, Pefoce e Colégios da PM e do 

Corpo de Bombeiros.

No próximo dia 1º de novembro ocor-
rerá mais uma mesa de negociação entre 
a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res no Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e 
a Diretoria Administrativa do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. (BNB).

A reunião tem como principal objetivo 
buscar o fechamento do Acordo de Ponto 
Eletrônico para o período 2017/2018, uma 
vez que a vigência do atual contrato expira 
em 29 de novembro deste ano.

O grupo de trabalho do Ponto Ele-
trônico constituído pela Contraf e BNB 
com o objetivo de analisar as sugestões 
encaminhadas aos sindicatos pelo funcio-
nalismo sobre o assunto esteve reunido dia 
26 de outubro último e construiu alguns 
consensos visando a melhoria e ajustes 
no controle da jornada e operacionalização 
do sistema.

“Com a nova lei trabalhista passando a 
vigorar a partir de 11 de novembro próximo 
é possível que algumas demandas do fun-
cionário até então obstadas por lei possam 
vir a ser atendidas, mas mesmo assim 
com ressalvas à saúde e aos direitos dos 
trabalhadores”, afi rma Tomaz de Aquino, 
coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB) e diretor 
do SEEB/CE.

DEFESA DO BNB – A defesa do Banco 
do Nordeste do Brasil enquanto banco de 
desenvolvimento indispensável à economia 
regional estará em pauta também na 

mesa de negociação. Esse tema remete 
a diversos outros que estão anunciados 
ou em curso no BNB.

A redução do emprego pela diminuição 
da dotação autorizada de funcionários e o 
fechamento de unidades operadoras com 
a extinção de funções comissionadas, 
possíveis transferências e até demissões 
preocupam os Sindicatos dos Bancários 
que compõem a Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB.

“Na reunião estaremos cobrando da 
direção do Banco posicionamentos 
mais claros sobre o novo modelo de 

agências e suas repercussões na vida 
funcional e nas ações institucionais de 

responsabilidade do BNB”
Tomaz de Aquino, direto do SEEB/CE 

e coordenador da CNFBNB

Será suspenso o atendimento do 
Departamento Jurídico do Sindicato dos 
Bancários do Ceará de 31 de outubro a 
9 de novembro, durante o Mutirão de 
Petições Iniciais. Durante esse período, 
advogados e estagiários do Sindicato 
estarão concentrados na elaboração de 
petições iniciais das demandas coletadas 
até o último dia 30, numa verdadeira 
força-tarefa que visa ajuizar essas ações 
antes da nova lei trabalhista entrar em 
vigor, dia 11 de novembro.

O atendimento para consultas de 
processos já ajuizados, bem como as 

Mutirão de Petições Iniciais: Atendimento jurídico 
será suspenso até dia 9 de novembro

homologações, continuarão sendo fei-
tos normalmente durante esse período. 
Entretanto, o recolhimento de novas 
demandas para ajuizamento só voltará 
a funcionar após o dia 11. Mais infor-
mações: 85 3252 4266 (Departamento 
Jurídico).


