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Dia 10 de novembro (sexta-feira) será dia de protesto contra as antirreformas de 
Temer e em defesa do patrimônio público nacional. Concentração às 9h, na Praça 

da Bandeira. É hora de resistir e lutar! (pág. 3)

#NenhumDireitoAMenos
Todos às ruas contra o 

desmonte do golpista Temer
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“SE É PÚBLICO, É PARA TODOS”

Vereadores de Pindoretama apoiam a luta 
do Sindicato em defesa dos bancos públicos

2

Atendendo a requerimento do Sin-
dicato dos Bancários do Ceará, a 
Câmara Municipal de Pindoretama 

recebeu dirigentes sindicais no dia 1º/11, e 
deliberou pelo apoio à luta do Sindicato em 
defesa dos bancos públicos – BB, Caixa e 
BNB –, em razão da ameaça do desmonte 
dessas instituições por parte do governo 
ilegítimo Temer e o consequente prejuízo 
à economia dos municípios. Os vereado-
res entendem como justa essa luta, pois 
há necessidade de bancos públicos para 
promoção do desenvolvimento econômico 
e social das populações.

Na cidade de Pindoretama, atualmen-
te existe um PA do Banco do Brasil, sem 
numerário, o que está levando a população 
a procurar atendimento bancário nos mu-
nicípios vizinhos.

Marcos Saraiva, diretor do SEEB/
CE, informou sobre a ação nacional em 
defesa dos bancos públicos e o esforço 
local do Sindicato dos Bancários, vi-
sitando todas as Câmaras Municipais 
do interior do Estado, com objetivo de, 
através de audiências públicas, debater 
com a sociedade e parlamentares a 
importância de manter a Caixa 100% 
pública, o BNB com recursos do FNE e 

o Banco do Brasil forte.
Os dirigentes sindicais Áureo Júnior 

e Luiz Roberto Félix lembraram que já fo-
ram visitadas várias Câmaras legislativas 
e que a maioria já está com audiências 
públicas agendadas.

A vereadora Sabryna Rocha, presi-

dente da Câmara de Pindoretama, lamen-
tou que a economia do município esteja 
migrando para outras cidades e que o 
legislativo encampa essa luta junto com 
o Sindicato dos Bancários, sendo apoiada 
pelos vereadores Raimundo Elvis, Clécio 
Scipião e Lairton Barros.

A Caixa Econômica Federal está 
empenhada em mudar o modelo de 
custeio do Saúde Caixa. Para isso, 
poderá, inclusive, mudar o estatuto 
da empresa, estabelecendo um teto 
de 6,5% da folha de pagamento anual 
como limitador para despesas com o 
plano. A proposta pela CEE/Caixa ao 
Comando Nacional.

Atualmente contemplada pelo ACT, 

Caixa: Banco apresenta proposta de teto no Saúde Caixa; entidades são contra

com vigência até 31/08/2018, a regra 
de custeio do Saúde Caixa prevê que os 
procedimentos assistenciais sejam cus-
teados em 70% pelo banco e 30% pelo 
conjunto dos trabalhadores. Ao impor 
mudanças no custeio, o objetivo do go-
verno é reduzir as provisões que o banco 
é obrigado a fazer. 

Além de contestar mudanças no 
modelo de custeio, as entidades repre-

sentativas dos empregados se posi-
cionaram contrárias ao reajuste das 
mensalidades, anunciado em janeiro, 
que foi suspenso por força de liminar. 
O valor das mensalidades passaria de 
2% para 3,46% da remuneração base, 
o percentual de coparticipação seria 
elevado de 20% para 30%, e o limite de 
coparticipação anual de R$ 2.400,00 
sofreria reajuste para R$ 4.209,05.

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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“NENHUM DIREITO A MENOS!”

10 de novembro – Dia Nacional de 
Paralisação contra as antirreformas de Temer

3

O enfrentamento aos desmandos do 
ilegítimo Temer continua. Foi de-
fi nido como marco da resistência, 

o dia 10 de novembro – Dia Nacional de 
Paralisação em defesa dos direitos, contra 
o desmonte dos bancos e das empresas 
públicas, pelo fi m do trabalho escravo, 
pela anulação da reforma trabalhista e fi m 
da proposta de reforma da Previdência. 
A reforma trabalhista entra em vigor no 
dia 11 de novembro e haverá mobilização 
em todo o Brasil, incluindo panfl etagens 
nos locais e trabalho e pontos de grande 
concentração.

Em Fortaleza, o Dia Nacional de Para-
lisação,  dia 10/11, terá concentração a 
partir das 9 horas, na Praça da Bandeira, 
para denunciar que o golpe continua e 
afeta a vida de todo brasileiro. A mobi-
lização das centrais sindicais CUT e CTB 
tem apoio dos sindicatos de trabalhado-
res, entidades da sociedade organizada e 
partidos políticos.

O Sindicato dos Bancários do Ceará fará 
Assembleia Geral no dia 7/11, às 18h30, em 
primeira convocação, e às 19h, em segun-
da convocação, para deliberação sobre a 
paralisação do dia 10/11.  Todos à luta! A 
hora é de resistência!

Eixos do Dia Nacional de Paralisação

• FORA TEMER!!!
• Pela revogação da reforma trabalhista
• Pelo fi m do trabalho escravo
• Contra a aprovação da antirreforma da previdência
• Contra o desmonte e ameaça de privatização dos bancos públicos
• Contra a privatização das empresas públicas e contra EC95 (Teto dos gastos)
• Denunciar as antirreformas e a agenda neoliberal regressiva do governo golpista nos 

espaços internacionais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado 
do Ceará (SINTRAFI-CE), também denominado Sindicato dos Bancários do Ceará, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.340.953/0001-48 e Registro Sindical MTIC 
nº 208.327-59, por seu presidente, abaixo nominado, para fi ns de cumprimento 
da legislação pertinente, convoca todos os empregados em empresas do ramo 
fi nanceiro, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a Assem-
bleia Geral Extraordinária   que se   realizará no dia 07 de novembro de 2017, às 
18h30h, em primeira convocação, e às 19h00min, em segunda convocação, na 
sede desta entidade, sito na Rua 24 de Maio, 1289 – Centro, Fortaleza/CE, para 
discutir e deliberar sobre a  paralisação das atividades no dia 10 de novembro 
de 2017, a partir da 00h00min.

Fortaleza(CE), 02 de novembro de 2017.

 Carlos Eduardo Bezerra Marques 
 PRESIDENTE 
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CULTURA

Botequim dos Bancários trouxe noite de 
Halloween com muito rock e diversão

Quem participou da última edição do Botequim dos Bancários, dia 27/10, na sede do Sindicato curtiu uma divertida noite de 
halloween com o melhor do rock nacional e internacional. Abrindo a noite, os Dj’s Carlos Rogério e Magnum tocaram os melhores 
vinis de rock desde a década de 70 até os dias atuais. Abrilhantando a noite, tivemos a participação do artista cover de Michael 

Jackson, Gleydson Jackson, que fez apresentações dos maiores sucessos do cantor idolatrado por multidões de fãs em todo o 
mundo. Encerrando a noite, a Banda Coda executou músicas de grupos e cantores destacados do cenário roqueiro nacional. Entre 

as apresentações tivemos ainda o tradicional sorteio dos vales-conta.
Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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O jornal Tribuna Bancária 
entrevistou o presidente da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf), Roberto 
Von der Osten. Durante nos-
so bate-papo, Betão (como é 
conhecido no meio sindical), 
falou sobre a importância 
dos bancos públicos para a 
sociedade brasileira, defesa 
do emprego, eleições e sobre 
os prejuízos da classe tra-
balhadora com a nova lei trabalhista 
que entra em vigor no próximo dia 
11. Confi ra:

Qual a importância de se defender 
os bancos públicos?

Existe hoje um ataque geral das 
classes ricas dominantes contra o pa-
trimônio de todo o resto da sociedade. 
O banco público é parte dessa entrega 
do patrimônio, parte de uma entrega de 
retirada de direito. Quem é mais atingi-
do quando se encarece a habitação, o 
desenvolvimento, o alimento? A camada 
mais pobre da população. Os bancos 
privados atuam nas regiões mais ricas, 
onde tem dinheiro e os bancos públicos 
estão aonde ninguém quer ir. Banco 
privado só quer atuar onde dá lucro. O 
banco público nasceu com a missão de 
fomentar, desenvolver, atuar nas áreas 
mais pobres, como uma ferramenta 
para se distribuir igualdade de oportu-
nidades, distribuir desenvolvimento, de 
corrigir as falhas do capitalismo. Por 
isso, nós temos de defender os bancos 
públicos por que eles são, principalmen-
te, do povo brasileiro. 

Até mesmo para grandes obras de 
infraestrutura, os bancos públicos são 
fundamentais...

Isso é muito importante destacar. 
Principalmente, o BNDES que em-
presta para a compra de máquinas 

ENTREVISTA

Presidente da Contraf convoca trabalhadores à luta 
para defender os bancos públicos

e equipamentos. Que banco privado vai 
emprestar dinheiro para se construir uma 
hidrelétrica? Um investimento altíssimo, 
um retorno num prazo muito longo, e que 
pode simplesmente não dar certo... As 
grandes obras do Brasil só foram possíveis 
com a existência de bancos públicos que 
fi nanciaram o desenvolvimento. Só banco 
público empresta dinheiro para saneamen-
to básico, para projetos de encanamento, 
de novas linhas de metrô, estradas de 
ferro, estradas de rodagem, aeroportos, 
portos, tudo isso é feito em sua grande 
maioria com dinheiro público. Por isso, nós 
temos de defender os bancos públicos.

Quem mais sofre com esse desmonte?
Sempre quem “paga o pato” é o povo, 

principalmente a parte da população mais 
desassistida, que vai abandonar o sonho 
da casa própria, o sonho de ver um fi lho 
formado.  Tem o abandono do sonho da 
aposentadoria, porque querem sucatear 
a nossa Previdência; esse desmonte da 
estrutura de banco público, vai desmante-
lar as condições de vida daquelas pessoas 
que não tem condições de buscar crédito 
em banco privado. E toda a sociedade 
vai sofrer porque a comida vai fi car mais 
cara, vai aumentar o défi cit da habitação, 
o défi cit do desenvolvimento, queda da 
estrutura de transporte urbano. Por isso, 
as pessoas têm de abrir o olho, e ver que 
a defesa do banco público não é só a de-
fesa dos empregados, é também porque 
metade do sistema fi nanceiro é composto 
por funcionários de bancos públicos (cer-

ca de 200 mil empregos), nós 
queremos defender o emprego 
dessas famílias, mas queremos 
também defender as condições 
de vida de milhões de brasileiros 
que vão ser atingidos se você 
desmantelar o banco público.

E com relação à reforma 
trabalhista?

O golpe dado contra a Dilma 
não foi só contra ela. Foi dado 
contra a população, contra os 
direitos do trabalhador, foi um 
golpe articulado de uma manei-
ra muito inteligente onde existe 

uma necessidade de se fl exibilizar as 
relações de trabalho, para oferecer mais 
possibilidades para que os donos dos 
meios de produção maximizem os seus 
lucros. O golpe foi articulado para reti-
rar direito dos trabalhadores, entregar 
e internacionalizar o nosso patrimônio 
público, reduzir custo com mão de obra, 
e daí vem a pressão pela privatização 
das empresas públicas. O povo precisa 
lutar e dizer que quer o banco público, 
quer as empresas públicas.

Mas existe uma forma de evitar os 
prejuízos dessa reforma?

Eles estão nos atacando onde é 
mais caro para a população que é na 
lei. Eles modifi caram as leis de relação 
de trabalho. E se modifi caram as leis, 
está legalizada a exploração. Esse é o 
cenário hoje. Eles estão conseguindo 
seguranças jurídicas para que o que 
faziam antes com práticas ilegais, seja 
feito agora dentro da lei.  Eles muti-
laram as relações de trabalho, para 
maximizar lucros e para trazer mais 
insegurança para a vida do trabalhador. 
A maneira de lutar contra isso é fazer 
enfrentamento de rua, porque ano que 
vem é ano de eleição e o povo tem de 
olhar em quem votou, olhar bem que é 
candidato à reeleição, qual o projeto que 
eles têm de mandato, e como foi que os 
que já estão deputados hoje votaram 
nessas reformas, nessas medidas que 
prejudicam o povo e o país. 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sindicato reúne empregados para debater 
política nefasta de desmonte da empresa

Esporte: Safra x Bradesco farão a grande fi nal do Futsoçaite 2017
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No último sábado, 28/10, na 
Arena Paulo Leão, na Parangaba, 
aconteceu a semifi nal do 31º Cam-
peonato de Futebol Soçaite dos 
Bancários. Como os vencedores da 
rodada, as equipes do Safra e do 
Bradesco garantiram suas vagas na 
grande fi nal da competição. Confi ra 
os resultados:

Safra 1 x 0 Bradesco Empresas
AABB 0 x 3 Bradesco
A grande fi nal acontece dia 25 de novembro, a partir das 8h, 

na Arena Paulo Leão, próximo à Lagoa da Parangaba.

Master – A VI edição do Campeonato Master de Futsoçaite 
dos Bancários também está se aproximando da reta fi nal. A se-
mifi nal do 2º turno acontece na quinta-feira, dia 9/11, a partir 
das 20h, no Clube da Caixa. Confi ra os jogos:

Safra x Guerreiros da Apcef
BB Metropolitano x Apcef

O Safra já venceu o 1º turno e caso seja o campeão também 
do 2º, leva o título da competição. 

Volêi – O Sindicato dos Bancários do Ceará, através da Se-
cretaria de Esporte e Lazer, está organizando o I Campeonato de 
Vôlei de Areia, que acontece no início de dezembro, com quartetos 
mistos (dois homens e duas mulheres). Os jogos acontecerão 
sempre às quintas-feiras (noite) e sábados (manhã). Uma reunião 
para sobre o campeonato acontece na terça-feira, 7/11, às 19h, 
na AABB. Interessados devem inscrever-se através do telefone 
85 9.9605 1837 (falar com Serjão). Participe!

No último dia 1º/11, dirigentes do 
Sindicato dos Bancários do Ceará reuni-
ram os empregados da Caixa Econômica 
Federal, em setores da Av. Pessoa Anta, 
para debater o momento difícil vivido pela 
empresa, lembrando que, nem no governo 
FHC, as notícias foram tão ruins. “É hora 
de unirmos forças contra essa política 
nefasta do governo Temer. Temos que 
fazer o enfrentamento, ganhar a opinião 
pública, ganhar os parlamentares, com 
informação e nos preparar para o dia 10, 
dia de paralisação nacional”, declarou 
Marcos Saraiva, diretor do SEEB/CE.

Segundo ele, as notícias são péssimas. 
“Nunca foi tão difícil para os empregados 
da Caixa, pois o governo, com o propósito 
de reduzir custos, promove verdadeiro 
desmonte da empresa. Os setores  Giabe 
e Gigov,  juntamente com o FGTS são 
público alvo para as mudanças radicais. 
O desmonte é para pior”

“Mas acreditamos numa saída, acre-
ditamos que essa saída é sempre pela 
esquerda mesmo. Não podemos chegar 
a 2018 sem reagir. O problema não foi a 

reforma trabalhista, nem a terceirização, 
nem a reforma da Previdência, o problema 
é continuar essa linha de governo, man-
tendo essa política do capital, do mercado, 
se sobrepondo a tudo e todos”, completou 
Marcos Saraiva. Também participaram 
da reunião, os diretores do Sindicato 

Áureo Júnior, Luiz Roberto Félix e Samuel 
Brandão.

Empregado da Caixa, você não está 
só! Os diretores do Sindicato estão pron-
tos para lhe atender, tirando dúvidas, 
discutindo as questões e debatendo saídas. 

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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CIRCUITO NATALINO

Campanha Bancário Solidário será lançada
no Musical Fé, Luta e Solidariedade dia 9/11
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No próximo dia 9 de 
novembro, o Sindicato 
dos Bancários do Ceará 
lança a 3ª edição da 
Campanha Bancário 
Solidário e comemora 
os 10 anos de atividade 
do Coral do Sindicato, 
com o Musical Fé, Luta 
e Solidariedade, cuja 
apresentação aconte-
cerá no Teatro do SESC 
– Emiliano Queiroz (Av. 
Duque de Caxias, 1701 
– Centro), às 19 horas. O ingresso será  
1 kg de alimento não perecível.

Nesta 3ª edição, a Campanha Bancário 
Solidário novamente irá fazer arrecadação 
de alimentos  a serem doados à instituição 
Toca de Assis, que presta assistência aos 
moradores de rua. Os bancários e bancá-
rias estão sendo convocados ao engaja-
mento nessa campanha, que já conta com 
apoio de várias entidades, que também 
farão arrecadações junto às suas bases.

Apoiadores – Para fortalecer a nossa 
campanha, contamos com o apoio das 

entidades: Fetamce, Sindjorce, Mova-se, 
Associação dos Defensores Públicos, As-
sociação dos Moradores do Bairro Ellery, 
Apeoc, Sintsef, AABB e Afabec.

O Sindicato dos Jornalistas do Ceará 
(Sindjorce) é parceiro da iniciativa, colo-
cando sua sede na Rua Joaquim Sá, 545 
- Dionísio Torres, como ponto de recebi-
mento de doações. Além disso, o Sindjorce 
fará em sua tradicional confraternização de 
fi m de ano, uma campanha de arrecadação 
de gêneros alimentícios a serem doados 
à Toca de Assis, ampliando o alcance da 
Campanha Bancário Solidário.  “Nossa 

ideia é somar forças a esta iniciativa que 
tem o importante papel de exaltar valores 
como a luta e a solidariedade”, afi rma a 
presidente do Sindjorce, Samira de Castro. 

Assista ao Musical Fé, Luta e Solidarie-
dade, um espetáculo de três atos e terá a 
direção técnica e artística do produtor de 
teatro de expressão Jair Freitas e direção 
musical do maestro Rogério Jales.

Na terça-feira, dia 31/10, na 
sede do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, foi realizada mais uma 
reunião com os funcionários do 
Banco do Brasil benefi ciários da 
ação do anuênio, para tratar de 
acordo proposto pelo banco. Nesse 
grupo houve adesão unânime entre 
os 38 colegas que compareceram 
ao encontro.

A ação movida pelo Sindicato 
pede o restabelecimento do pa-
gamento do anuênio e o pagamento 
das repercussões das diferenças do 
benefício sobre outras verbas: férias, 
13º salário, FGTS, repouso semanal 
remunerado, licença prêmio, folgas, 

Participe!
A Campanha Bancário Solidário 

também é sua!

Banco do Brasil: Sindicato reúne mais dois grupos de 
benefi ciários da Ação do Anuênio

gratificação de função, adicional notur-
no, adicional de periculosidade, adicional 
de transferências, comissões, horas 
extras e verbas rescisórias e paga-
mento da fração das contribuições que 

deixaram de ser prestadas à PREVI.  
Como os beneficiários devem 

proceder quanto a IRRF, FGTS e 
Previ, mais informações no site 
www.bancariosce.org.br.
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Sindicato participa de audiência 
em defesa do BNB

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
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Animais vítimas de 
fumo passivo

Animais de estimação correm um risco 
igual ou maior de serem vítimas de fumo 
passivo do que humanos, diz uma pesqui-
sa da Universidade de Glasgow, no Reino 
Unido. Eles inalam mais fumaça e, por 

causa de sua rotina de limpeza, ingerem 
nicotina ao limpar seus pelos e penas. 
Assim, cães podem desenvolver câncer 
de pulmão ou de cavidade nasal e seios 
paranasais. Gatos podem ter linfoma, e 
pássaros, coelhos e porquinhos-da-índia 
têm mais chances de sofrer de proble-

mas respiratórios e doenças de pele. Os 
especialistas esperam que esses resul-
tados motivem os donos dos animais a 

parar de fumar. 

• • •

• • •
Dívidas perdoadas

Em 90 dias, o governo ilegítimo de Temer 
garantiu o perdão da dívida de aproxi-

madamente R$ 30 bilhões do Bradesco, 
Itaú e Santander. Representantes dos 

bancários criticam a postura, lembrando 
que os bancos brasileiros continuam lu-
crando muito e fechando postos de tra-
balho. O Santander teve R$ 338 milhões 

perdoados, já o Itaú acumulava R$ 25 
bilhões de dívidas com a Receita referen-
te à aquisição do Unibanco. Além disso, 

o Banco do Brasil foi usado para comprar 
a dívida de R$ 4 bilhões em carteiras de 

crédito vencidas do Bradesco.

Congelamento de salários?
O governo federal editou e mandou pu-
blicar em edição extra do Diário Ofi cial 
da União de 30/10, a Medida Provisória 
805/17, que posterga ou cancela au-

mentos na remuneração dos servidores 
públicos. Se aprovada, terá impacto 
sobre quase 30 carreiras, cujos rea-

justes salariais serão adiados de 2018 
para 2019. De acordo com o Diap, a MP 

vai ser encaminhada para apreciação 
do Congresso Nacional. Além de adiar o 
aumento do salário de servidores públi-
cos por um ano, ela aumenta a alíquota 

previdenciária do funcionalismo, dos 
atuais 11% para 14% sobre a parcela do 
salário que exceder R$ 5.531,31 (teto 

que é pago pelo Regime Geral, a cargo do 
INSS). 

O Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará parti-
cipou no último dia 

30 de outubro de audiência 
pública convocada pela 
Comissão de Agropecuária 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará com o 
objetivo de discutir o forta-
lecimento das estatais e dos 
bancos públicos, acesso ao 
crédito e ação diferenciada 
dos fundos constitucionais 
de fi nanciamento e desen-
volvimento (FNE e FDNE).

A audiência foi realizada 
no auditório do Complexo 
das Comissões Técnicas da 
Assembleia, sob a presidên-
cia do deputado Moisés Braz 
(PT), autor do requerimento 
para efetivação da audiência 
juntamente com o deputado 
Carlos Felipe (PCdoB).

Integraram a mesa como 
palestrantes, além do de-
putado petista, o diretor do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, Tomaz de Aquino; 
Rita Josino, presidente da Associação dos 
Funcionários do BNB (AFBNB), entidade 
que solicitou a audiência; e dirigentes da 
Associação do Semiárido, Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Fetraece)  
e da Federação da Agricultura do Estado 
do Ceará (FAEC), além do Superintendente 
do BNB, Danilo Araújo, representando a 
diretoria da Instituição.

No plenário, dirigentes do Sindicato 
dos Bancários e da AFBNB, colegas do 
Banco do Nordeste, representantes de 
gabinetes de vários parlamentares nas 
esferas municipal, estadual e federal, além 
de trabalhadores em geral. A audiência foi 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia 
e reprisado dentro da programação da 
emissora.

Encaminhamentos – Por proposi-
ção do deputado Moisés Braz foram 
aprovados os seguintes encaminha-
mentos na audiência:

• Enviar a todos os parlamenta-
res do Ceará documento taquigra-
fado relatando todos os pronuncia-
mentos registrados na audiência;

• Encaminhar ao Governo Fede-
ral documento exigindo o fortale-
cimento do Banco do Nordeste do 
Brasil, com a abertura de novas 
agências bancárias da Instituição 
e a consequente convocação de 
concursados;

• Incentivar as Câmaras de Vere-
adores de todo o estado do Ceará a 
realizar audiências públicas em seus 
respectivos municípios.


