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Em Fortaleza, no Dia Nacional de Luta em 10/11, os trabalhadores e 
trabalhadoras, com unidade, prometeram endurecer se houver novos ataques do 

governo golpista Temer (pág. 3)

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Seis mil trabalhadores nas ruas 
reagem contra os retrocessos

Foto: Drawlio Joca – SEEB/CE
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CAMPANHA 
BANCÁRIO SOLIDÁRIO

Marcado pela emoção 
Musical Fé, Luta e 

Solidariedade 
apresentado pelo 
Coral do Sindicato

2
Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE

“A paz no mundo começa em mim” - essa 
mensagem toca os corações das pessoas 
que lutam por paz, justiça, fraternidade e 
solidariedade, enfi m por um mundo melhor. 
Esse foi o tom do emocionante espetáculo, 
o Musical Fé, Luta e Solidariedade, apresen-
tado pelo Coral do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, no dia 9/11, com o público pre-
sente cantando junto e aplaudindo muito, 
no Teatro do Sesc Emiliano Queiroz. 

Com elenco formado por bancárias e 
bancários, o Musical teve três atos com a 
direção técnica e artística do produtor de 
teatro de expressão Jair Freitas e direção 
musical do maestro Rogério Jales. 

Na ocasião, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará fez o lançamento da 3ª edição da 
Campanha Bancário Solidário e também 
comemorou os 10 anos de atividades do 
Coral do Sindicato.

Seja você Bancário(a) 
Solidário(a)! 

Quem puder e quiser ajudar, arrecade 
as doações de alimentos não perecí-
veis no seu local de trabalho e chame 
o Sindicato, que vai recolher até 22 de 
dezembro. Basta entrar em contato com 
a Secretaria da Igualdade e Diversidade 
do SEEB-CE, através do telefone: (85) 
3252.4266, falar com Rita ou Iêda. A 
entrega das doações à  entidade Toca de 
Assis será feita no dia 22/12, por oca-
sião de confraternização natalina com os 
apoiadores: Fetamce, Sindjorce, Apeoc, 
Mova-se, Associação dos Defensores 
Públicos, Associação dos Moradores do 
Bairro Ellery, Sintsef, AABB e Afabec.



   Tribuna
Bancária Edição 1501  |  8 a 13 de novembro de 2017

CONTRA RETROCESSOS

Bancários participam do Dia de Luta 
contra os ataques aos brasileiros
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Fotos:  SEEB/CE

O Dia de Luta Nacional Contra as Re-
formas do governo foi marcado em 
Fortaleza por caminhada e protestos 

no Centro da cidade. Com faixas e cartazes, 
carros de som e bandas de música, o Sindi-
cato dos Bancários do Ceará participou da 
caminhada e fez manifestações na frente da 
agência Banco do Brasil Praça do Carmo e da 
Caixa Econômica Federal Praça do Ferreira.

Foram às ruas na sexta-feira, 10/11, cerca 
de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras para 
mostrar unidade na luta para anular a antir-
reforma trabalhista e todos os retrocessos 
patrocinados pelo governo golpista Temer 
contra os brasileiros. Organizados pelas 
Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, CUT-
CE, CTB, CSP-Conlutas e Intersindical houve 
participação de muitos movimentos sociais, 
como de mulheres, de negros e  negras, de 
estudantes e indígenas, servidores públicos 
e também parlamentares.

Durante a manhã do Dia de Luta, os mani-
festantes fi zeram concentração na Praça da 
Bandeira, saindo em passeata pelas ruas do 
Centro indo até o Fórum Trabalhista Autran 
Nunes, onde houve novos protestos.

“A nova 
legislação 

trabalhista é 
uma afronta 

à Constituição 
e ao povo 
brasileiro. 
Nós não 

permitiremos 
que ela avance 

na prática e 
alertamos que, se a reforma da Previdência 

for aprovada e houver novos ataques, 
vamos parar o País”

Carlos Eduardo Bezerra, presidente do 
SEEB/CE e bancário do BB
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BANCO DO BRASIL

Sindicato reúne mais dez grupos 
para tratar do acordo do anuênio

O Sindicato dos Bancários do Ceará reuniu 
na semana passada funcionários do Banco 
do Brasil, benefi ciários da ação do anuênio, 

para tratar de acordo negociado com o banco. Em 
menos de uma semana já foram reunidos mais 10 
grupos, com 20 benefi ciários cada.

O acordo é baseado em proposta apresenta-
da pelo Banco, sendo de adesão individual. No 
entanto, quem não aceitar o acordo, o processo 
continua na Justiça. A convocação dos grupos 
não tem previsão, segundo o Departamento Ju-
rídico do Sindicato, mas alerta aos benefi ciários 
que mantenham seu cadastro atualizado junto 
à entidade.

O QUE POSTULA A AÇÃO – O Sindicato ajuizou 
ação pedindo o restabelecimento do pagamento 
do anuênio (retirado em 1998) e o pagamento das 
repercussões das diferenças do benefício sobre 
outras verbas: férias, 13º salário, FGTS, repouso 
semanal remunerado, licença prêmio, folgas, gra-
tifi cação de função, adicional noturno, adicional 
de periculosidade, adicional de transferências, 
comissões, horas extras e verbas rescisórias.

Após investigação interna, o Itaú demitiu de uma vez quase 
100 bancários de agências digitais por prática de venda casada. 
O Sindicato avalia que este tipo de venda, ilegal, é consequência 
direta de uma gestão baseada na pressão cada vez maior por 
metas abusivas. O Itaú, que lucrou R$ 18,6 bilhões nos nove 
primeiros meses de 2017, elevação de 13% em relação a 2016, 
deveria contratar mais trabalhadores para reduzir a sobrecarga 
e mudar sua postura em relação à cobrança por metas.

Parte dos demitidos tinha atestados médicos não apresen-
tados ao banco. Quando o trabalhador não está em condições 
de saúde para desempenhar suas funções, com atestado médi-
co, e omite isso do banco por medo de ser demitido ou de não 
bater metas, isso é chamado de presenteísmo. O adoecimento 
e o presenteísmo são outras consequências gravíssimas da 
pressão por metas abusivas.

DENUNCIE – Bancário, caso sofra qualquer tipo de pressão 
abusiva deve denunciar ao Sindicato por intermédio do telefone: 
(85) 32524266 ou pelo WhatsApp da entidade: (85) 99129 
5101.

ITAÚ: Cobrança exagerada de metas induz ao erro e causa demissões

“A cobrança exagerada por metas 
abusivas obviamente induz ao 
erro. A gestão do banco, focada na 
pressão por resultados cada vez mais 
altos, coloca os bancários contra 
a parede, sob níveis de estresse 
altíssimos, trabalhando sempre com 
a sombra da demissão à espreita. 
Para alcançar as metas impostas e 
garantir sua permanência no banco, 
o bancário é levado a cometer erros 
como a venda casada, que pode 
custar o seu emprego”
Ribamar Pacheco, diretor do 
Sindicato e representante da 
Fetrafi /NE na COE/Itaú.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sem garantia de emprego 
proposta sobre plano de saúde 

é rejeitada

Sindicato do Ceará entra com ação contra Caixa para manter RH 151

A direção do banco ainda recusou a 
incorporação das funções e a assinatura 
do Termo de Compromisso, que garante 
o direito dos empregados. Sem garantia 
de emprego, não há acordo. A Comissão 
Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/
Caixa) rejeitou na mesa de negociação, re-
alizada no dia 9/11, a proposta da direção 
do banco para alterar o modelo de custeio 
do Saúde Caixa.

A reunião deveria debater a garantia 
de empregos e de incorporação de função, 
que representa estabilidade de remune-
ração dos trabalhadores, e a assinatura 
do Termo de Compromisso, entregue em 
mesa dia 26 de outubro e que protege os 
empregados dos malefícios da Reforma 
Trabalhista. No entanto, a Caixa mudou 
sua estratégia, negou todas essas garan-
tias e retirou todas as questões debatidas 
anteriormente.

Os trabalhadores tiveram disposição 
de negociar. Mas a direção do banco e o 
governo federal, intransigentes, travaram 
todo e qualquer avanço dessa negociação, 
numa atitude desrespeitosa.

“O Termo de Compromisso, a garantia 
de empregos e das funções dos 

empregados representam as conquistas 
dos trabalhadores em suas carreiras, 

além das lutas históricas de décadas da 
categoria, que não podem ser ameaçadas 
dessa forma e muito menos arrancadas”
Marcos Saraiva, diretor do  SEEB/CE e 

da Fenae

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
criou o Programa Paternidade Respon-
sável – “Cuida, que o fi lho também é 
teu“ – um programa que é pré-requisito 
para o bancário ter direito à licença 
paternidade de 20 dias.

Será no sábado, dia 18/11, o próxi-
mo programa, com início a partir das 9h, 
na sede do Sindicato dos Bancários do 
Ceará (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro). 
O programa desenvolvido pelo Sindicato 
é um curso presencial.

Para participar do Programa Pa-
ternidade Responsável, o bancário 
deve inscrever-se no Sindicato, com 
a Diretora de Saúde, Janaynna Lima 
(85 - 99183 7901), ou com o funcio-
nário Erismar (85 3252 4266).

Saúde: Sindicato 
abre inscrições ao 

Programa Paternidade 
Responsável

Os empregados da Caixa Econômica Federal foram surpreen-
didos na última sexta-feira 10/11, com mais um ataque da direção 
do banco: a revogação do RH 151, que acaba com a incorporação de 
função. A empresa quis usar a nefasta Reforma Trabalhista como 
desculpa para mais esse ataque aos direitos dos trabalhadores.

Mas, o Sindicato dos Bancários do Ceará imediatamente, no 
mesmo dia, na véspera da entrada em vigor efetivamente da nova 
lei trabalhista, entrou com ação judicial, que se encontra na 7ª 
Vara Trabalhista de Fortaleza solicitando liminar para manter o 
direitos dos empregados. 

O Sindicato reagiu imediatamente diante da lesão causada pela 
Caixa aos seus empregados, com retirada de direitos. 
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SINDICATO EM AÇÃO
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Foto: SEEB/CE

Um amplo movimento em defesa dos bancos públicos toma conta do país. No Ceará, o SEEB/CE mobiliza Câmaras de Vereadores e 
Assembleias Legislativas visando dialogar com parlamentares e a sociedade, com o propósito de construir um processo de resistência contra 

a política de privatizações do patrimônio público, patrocinada pelo governo ilegítimo Temer. A agenda de audiências públicas continua e tem 
programação até o fi m de novembro.

No dia 06/11, os 
diretores do SEEB/

CE Pedro Moreira  e 
Ricardo de Paula, 
representando os 

bancários cearenses, 
participaram da 

audiência pública 
em defesa dos 

bancos públicos na 
Câmara Municipal de 

Potiretama

Em Fortaleza, os 
diretores José Edu-
ardo, Bosco Mota e 
a diretora Jannayna 
Lima foram dialogar 
com os colegas do 
BB, agência Estilo 

Aldeota sobre Con-
juntura politica e a 

reforma trabalhista.

Os diretores Rogério 
Montenegro, 
Marlúcia Lima e Túlio 
Menezes estive-
ram na CITDI da 
Caixa, em Fortaleza 
conversando com 
os empregados 
sobre as ameaças de 
Temer à Instituição.

Na Câmara Munici-
pal de Russas, os 
diretores do SEEB/
CE Ricardo de Paula 
e Pedro Moreira, 
representando os 
bancários cearenses, 
participaram da 
audiência pública em 
defesa dos bancos 
públicos, em 09/11.

O Sindicato foi representado pelos diretores Mateus Neto e Océ-
lio Silveira, na audiência pública em defesa dos bancos públicos, 

na Câmara Municipal de Aiuaba, realizada no dia 7/11.

Os diretores Ricardo de Paula e Pedro Moreira fi zeram a entrega de ofício requerendo audiência pública em 
defesa dos bancos públicos na Câmara Municipal de Quixeré, marcada para 14 de novembro, às 10h. Na 

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, a audiência ainda está sem data.

Sindicato defende bancos públicos em audiências nas Câmaras Municipais
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ENTREVISTA

Coordenadora Rita Serrano destaca importância 
dos bancos públicos no desenvolvimento do País
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Foto: Drawlio Joca – SEEB/CE

Por que é importante defender os 
bancos públicos?

É importante defender, não só os 
bancos públicos, mas todo o patrimô-
nio público brasileiro, como saúde, 
educação, Petrobrás, Eletrobrás e todas 
as empresas que estão ameaçadas por 
esse governo ilegítimo. Os bancos pú-
blicos também tem papel fundamental 
na economia, poias nos últimos anos 
quem mais investiu no País foram os 
bancos públicos, como o Banco do 
Brasil que investiu com crédito agrí-
cola, a Caixa em crédito habitacional 
e o BNB investiu no desenvolvimento 
econômico do Nordeste. O BNDES é 
maior investidor nas micro, pequenas 
e grandes industrias brasileiras.

E qual o papel dos bancos públicos, 
no cenário brasileiro?

É importante salientar que sem esses 

bancos públicos, não há investidores 
na economia brasileira. Por exemplo, 
Bradesco e Itaú podem investir em 
fi nanciamento agrícola, em fi nancia-
mento habitacional, mas não o fazem. 
Se os bancos públicos continuarem 
sendo precarizados ou privatizados, 
embora eles não estejam na lista de 
privatizações, mas estão sendo des-
montados pro dentro a partir das suas 
operações, a questão é grave, pois a 
quem fi cará entregue a economia do 
País? Eis a questão!

A privatização é ameaça real aos 
bancos públicos?

Sim, a Caixa, por exemplo, vai pri-
vatizar as loterias. O que a população 
não sabe é que metade da arrecadação 
das loterias vai para investimento so-
cial. Ao privatizar o controle da Loteria 
instantânea, no primeiro momento, no 

segundo momento irá atingir todas elas. 
O dinheiro que iria para investimentos 
sociais, não vai mais. Vai para o bolso 
do empresário privado. Isso é privatizar 
pelas bordas, fazendo um desmonte da 
Caixa.

O que é também importante 
defender no País, além dos bancos 
públicos?

Os bancos públicos, como já disse, 
tem papel importante e estratégico, 
por isso temos que defendê-los, porque 
sem eles, o País difi cilmente vai as ir 
da crise tão cedo. Mas, aliado a defesa 
dos bancos públicos, temos que defen-
der um governo eleito, democrático, 
que valorize o social. Sem isso é difícil 
termos crescimento, tanto econômico 
como social, porque o governo que tá 
aí está dilapidando nosso patrimônio 
público. Temos que reagir.

O jornal Tribuna Bancária entrevistou 
a coordenadora do Comitê Nacional 

de Defesa das Empresas Públicas, 
Rita Serrano, também representante 
dos empregados junto ao Conselho de 
Administração da Caixa Econômica 

Federal, durante a audiência pública 
para lançamento da Frente Parlamentar 

Mista em Defesa dos Bancos Públicos, 
ocorrida no dia 27/10, em Fortaleza.  Rita 
Serrano, que é bancária da Caixa, falou 

sobre o papel importante dos bancos 
públicos para o desenvolvimento do País, 

como a ameaça de privatização atinge 
as instituições e o prejuízo que traz à 
sociedade brasileira. Destacou, ainda, 
a necessidade de termos um governo 

democrático que valorize o social. Confi ra:
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ONU diz que 2017 foi o ano 
mais quente

Um estudo apresentado no dia 6/11, 
pela Organização Meteorológica Mundial 
(OMM), da ONU, indicou que 2017 pode 
ser um dos três mais quentes já regis-
trados, similar a 2015 e abaixo apenas 
de 2016. A versão provisória da “Decla-
ração sobre o Estado do Clima Mundial” 
da OMM destaca, além disso, os vários 
episódios climáticos de efeitos devasta-
dores deste ano, como furacões e inun-
dações, ondas de calor e secas, e alerta 
para o aumento dos principais indicado-
res do aquecimento global a longo prazo, 
como as emissões de gases contaminan-

tes e a alta do nível do mar.

• • •

• • •

Reunião da Contraf e Sindicatos com 
a direção do BNB aborda 

demandas dos funcionários
Demandas de funcionários 

apresentada aos Sindicatos 
que compõem a Comissão 
Nacional dos Funcionários do 
BNB/Contraf-CUT dominaram 
a última reunião de negociação 
entre entidades sindicais e a 
Diretoria Administrativa e de 
TI do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A, ocorrida no dia 1º de 
novembro, no Centro Adminis-
trativo do Banco, no Passaré.

A mesa de negociação foi 
agendada para profundar o 
debate sobre o novo acordo de 
ponto eletrônico, mas em função da solicita-
ção de mais tempo para análise pela direção 
do Banco, as entidades priorizaram outros 
temas reivindicados pelo corpo funcional fo-
ram debatidos, tais como concorrência para 
Analistas Bancários, abono integral das faltas 
das greves dos dias 28/4/2017 e 30/06/2017, 
elevação das mensalidades da Creche Paulo VI, 
a regulamentação do uso do estacionamento 
no Centro Administrativo Presidente Getúlio 
Vargas (Passaré), contratação de consultoria 
para avaliar o FNE e licitação para escolha de 
operadora dos cartões refeição e alimentação.

Todas as reivindicações do funcionalismo 
foram fi rmemente defendidos pela Contraf-
CUT e Sindicatos junto ao diretor Cláudio 
Freire e sua equipe que informou estar atento 
à questão do retorno das concorrências tão 
logo seja concluído estudo de prioridades 
necessário após a reestruturação e o novo 
modelo de agências em implementação pelo 
Banco. O Sindicato dos Bancários do Ceará 
reagiu à demora para resolver essa pendencia, 
ressaltando que a suspensão há meses das 
concorrências prejudica o clima organizacional 
e o próprio desempenho da Instituição.

A Diretoria Administrativa do Banco sina-
lizou que em momento oportuno poderá levar 
ao pleno da Diretoria do Banco uma proposta 
de solução para as faltas das greves no pri-
meiro semestre deste ano, considerando a 
existência de várias ações judiciais em curso 
nos Sindicatos.

O diretor Cláudio Freire comprometeu-se 
a consultar a Camed sobre as propostas de 
reajuste de mensalidades da Creche. Também 
informou que algumas medidas estão sendo 
estudadas para resolver o estrangulamento 

no estacionamento do Passaré, que dispõe 
hoje de 860 vagas para atender cerca de 
2.600 usuários.

Quanto às licitações para contratar con-
sultoria para avaliar o FNE e escolher ope-
radora dos cartões refeição e alimentação, 
limitou-se a informar que são procedimentos 
exigidos pelos órgãos controladores do Banco 
e previstos em legislações específi cas. Outros 
assuntos de caráter localizado foram expostos 
por colegas que representavam os Sindicato 
da Paraíba, Pernambuco, Piauí e Brasília, 
fi cando o Banco de providenciar respostas a 
cada um dos demandantes.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

“O Sindicato 
dos Bancários 

do Ceará 
reivindica a 

apresentação 
de respostas 

e encaminha-
mentos 

objetivos 
pela Direção 

do BNB. E continua alertando para a 
necessidade de defesa do banco ante as 
ameaças do governo golpista de reduzir 

o repasse de recursos do FNE para a 
Instituição”.

Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e 
coordenador da CNFBNB/Contraf-CUT

Fungos e bactérias em celulares 
causam doenças

Um estudo feito com celulares identi-
fi cou nos equipamentos a presença de 

até 23 mil fungos e bactérias que podem 
provocar doenças como micoses, con-

juntivite, intoxicações alimentares, além 
de infecções respiratórias e urinárias. A 
pesquisa da Devry Metrocamp, em Cam-
pinas (SP), alerta para a necessidade de 
limpeza dos produtos e higienização das 
mãos. A bactéria Staphylococcus aureus 
costuma estar associado às infecções 

de pele, abcessos e infecções como 
otites e sinusites, podendo causar até 
meningite. Também foram constatadas 
as presenças de bolores e coliformes 

fecais nos telefones avaliados.

Menos juros para aposentados 
e pensionistas

Uma resolução do Conselho Nacional de 
Previdência, recomenda ao Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) a redução 
de 2,14% para 2,08% do teto máximo 

de juros cobrados ao mês nas operações 
de empréstimo consignado para aposen-
tados e pensionistas do INSS. A mesma 
resolução reduz de 3,06% para 3% ao 

mês a taxa de juro cobrado nos casos de 
consignados para operações que visam 
o pagamento de dívidas com cartão de 

crédito. A redução dessas taxas foi 
aprovada em setembro pelo conselho e 
dependia de sua publicação para entrar 

em vigor. 


