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Em audiências públicas nas Câmaras Municipais, o Sindicato forma uma rede de defesa dos 
bancos públicos, contra as investidas privatistas do governo golpista Temer (pág. 3)

Sindicato constroi resistência 
contra ataque aos bancos públicos
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FAÇA SUA DOAÇÃO!

SEEB/CE forma rede de solidariedade 
na Campanha Bancário Solidário

2

A Campanha Bancário Solidário, 
criada pelo Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará, chega ao terceiro 

ano fazendo novamente arrecadação de 
alimentos não perecíveis a serem doados 
para uma instituição que assiste à pessoas 
carentes. Mais uma vez, o Sindicato conta 
com o engajamento da categoria na arre-
cadação desses alimentos, que serão doa-
dos à instituição Toca de Assis, entidade 
localizada na Avenida João Pessoa, 5052, 
bairro Damas - Fortaleza.

A proposta do Sindicato, desde 2015, 
é formar uma rede de solidariedade entre 
bancários e bancárias, entidades parceiras 
e a comunidade cearense, exercendo o 
seu papel social para além das campanhas 

salariais da categoria. Este ano para for-
talecer a nossa campanha, contamos com 
o apoio de: Fetamce; Sindjorce; Mova-se; 
Apeoc; Sintsef; AABB; Afabec; Associação 
dos Defensores Públicos e Associação dos 
Moradores do Bairro Ellery. Todas elas 
estão fazendo arrecadações junto aos 
seus fi liados.

HISTÓRICO – Na primeira edição, em 
2015, recolheu doações de alimentos para 
o Projeto Joãozinho, entidade que assiste 
crianças carentes. Na segunda edição, a 
campanha recolheu alimentos, brinque-
dos e material escolar para a Comunidade 
dos Coco, que assiste crianças carentes 
em área de risco. Nesta terceira edição, 

os alimentos serão entregues à Toca de 
Assis, que assiste a pessoas em situação 
de rua. A entrega das doações aos repre-
sentantes da instituição será no dia 22/12, 
por ocasião de confraternização natalina 
com os apoiadores, na sede do Sindicato.

COMO FAZER DOAÇÕES – Quem 
puder e quiser ajudar, arrecade as 
doações de alimentos não perecíveis 
no seu local de trabalho e chame o 
Sindicato, que vai recolher até 22 de 
dezembro. Basta entrar em conta-
to com a Secretaria da Igualdade e 
Diversidade do SEEB-CE, através do 
telefone geral: (85) 3252.4266; ou 
falar com Rita (99179 0879) ou Iêda 
(99152 6757).
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DIÁLOGO COM A SOCIEDADE

Sindicato faz audiência nas Câmaras
Municipais em defesa dos bancos públicos
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Foto: SEEB/CE

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
solicitou às Câmaras Municipais  a 
realização de audiências públicas 

em defesa dos bancos públicos, com o 
objetivo de dialogar com parlamentares e 
a sociedade, e construir um processo de 
resistência contra a política de privatiza-
ções do patrimônio público, patrocinada 
pelo governo ilegítimo Temer.

Na luta contra o desmonte, os dire-
tores do Sindicato estão realizando visi-
tas no interior do Ceará para conversar 
com os bancários, os parlamentares, as 
entidades, além de informar a sociedade 
através das rádios locais.

O Sindicato fez requerimentos e já 
foram realizadas audiências públicas em 
defesa dos bancos públicos nas Câmaras 
Municipais:

Audiência Pública em defesa dos bancos públicos em Limoeiro do Norte 
com a presença dos diretores do Sindicato dos Bancários, Pedro Moreira, 

Ricardo de Paula e Alex Citó

O diretor do Sindicato dos Bancários, Bosco Mota, participou da 
Audiência Pública em defesa dos bancos públicos realizada dia 17/11, 

na cidade de Independência

Município Data

Já realizadas

Pindoretama 1º/11

Potiretama 6/11

Aiuaba 7/11

Russas 9/11

Ubajara 10/11

Pereiro 10/11

Palhano 17/11

Independência 17/11

Estão agendadas

São Gonçalo do Amarante 21/11

Acaraú 23/11

Iracema 23/11

São Benedito 27/11

Quixeré 1º/12
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SE É PÚBLICO, É PARA TODOS

Agricultores serão chamados a participar 
da defesa dos bancos públicos

O Sindicato dos Bancários do Ceará, 
representado pelo presidente Carlos Edu-
ardo Bezerra, participa do 8º Congresso 
Estadual dos Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras Familiares (8º CET-
TR), no período de 21 a 24/11, em Beberibe, 
com o tema “Agricultores e Agricultoras 
Familiares Construindo Alternativas de 
Desenvolvimento para o Campo”.

O presidente do SEEB/CE, no evento, 
vai mostrar a importância de se defender 
os bancos públicos, que estão na mira do 
atual governo ilegítimo Temer, cuja in-
tenção é privatizá-los e enfraquecer sua 
atuação no País. Os grandes prejudicados 
serão os pequenos agricultores familiares, 
os verdadeiros produtores de alimentos no 
País. Sem os bancos públicos, eles fi cariam 
entregues à sanha dos bancos privados 
com seus altos juros e taxas.

Os bancos públicos – Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste, Caixa Econômica Fe-
deral e BNDES -  desempenham no Ceará 
um papel fundamental no desenvolvi-
mento da nossa economia. Privatizá-los 
enfraquecerá nossa agricultura familiar 
cearense.

Onde o agricultor pode obter crédito 

bancário com taxas de juros mais baixas? 
Só nos bancos públicos, através do pro-
grama chamado Pronaf. O Banco do Brasil 
e o Banco do Nordeste são responsáveis 

por cerca de 70% do volume dos créditos 
concedidos para a agricultura familiar. 
Os bancos privados quase nunca ofertam 
esse tipo de crédito.

AGRICULTURA FAMILIAR

12

70%
milhões de 

trabalhadores

da produção 
de alimentos
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BANCO DO BRASIL

Dirigentes sindicais cobram do novo 
Superintendente solução para agências fechadas

Na terça-feira, 14/11, o novo Supe-
rintendente do Banco do Brasil 
no Ceará, Amauri Aguiar de Vas-

concelos, visitou a sede do Sindicato dos 
Bancários, acompanhado de gestores do 
BB.  Eles foram recepcionados pelo presi-
dente do SEEB/CE, Carlos Eduardo Bezerra 
e pelos diretores/funcionários do BB, José 
Eduardo Marinho, Bosco Mota, Jannayna 
Lima e Valdir Maciel.

Na ocasião os dirigentes do Sindicato 
deram as boas vindas e debateram uma 
pauta ampla, passando por agências ex-
plodidas, a falta de bancários, a situação 
das agências fechadas, estruturas físicas 
e a falta de condições de trabalho.

O Sindicato exigiu a reabertura imedia-
ta das agências, que estão sem atender ou 
atendem parcialmente e sem numerário, 
para sanar os problemas dos bancários e da 
população dos municípios que estão sem 
atendimento bancário há bastante tempo.

Na reunião o Sindicato apontou tam-
bém vários problemas físicos em depen-
dências no Interior e na Capital, cobrando 
solução imediata. Aiuaba – agência explodida; Antonina do Norte – agência explodida, funcionando 

na sala da Prefeitura; Aracati – agência explodida, funcionando com sobrecarga 
de clientes de outros municípios; Araripe – agência explodida; Assaré – agência 
explodida e em condições péssimas, mas funcionários trabalhando; Barreira – 
agência explodida, funcionamento parcial sem numerário; Capistrano – agência 
explodida, mas funcionando sem numerário; Carius – agência explodida; Catunda 
– agência explodida; Cedro – agência explodida; Chorozinho – agência arrombada, 
funcionando sem numerário; Hidrolândia – agência explodida; Icapuí – agência 
explodida, funcionando na sala da Prefeitura, sem numerário; Independência 
– agência explodida; Ipueiras – agência explodida, com funcionamento parcial 
na Prefeitura; Itapiúna – agência explodida; Jaguaretama – agência explodida; 
Jaguaribara – agência explodida, funcionando parcialmente precariamente; 
Jaguaruana – agência explodida, funcionando parcialmente sem numerário; 
Madalena – agência explodida; Milhã – agência explodida; Missão Velha – agên-
cia explodida; Monsenhor Tabosa – agência explodida; Nova Olinda – agência 
explodida sem funcionar; Novo Oriente – agência explodida; Ocara – agência 
explodida, funcionamento parcial; Pedra Branca – agência explodida; Pereiro 
– agência explodida;  Pindoretama – agência arrobada, funcionando sem nume-
rário; Redenção – agência explodida, mas funcionando na Unilab sem numerário; 
Saboeiro – agência explodida; São João do Jaguaribe – agência explodida, mas 
funcionando sem numerário; Senador Pompeu – agência explodida, funcionando 
parcialmente; Tejuçuoca – agência explodida.

As providências urgentes solicitadas foram para as 
agências fechadas ou sem condições de trabalho:

“Nessa 
reunião, 
exigimos 

solução para 
questões que 
afl igem tanto 
os bancários 

como a 
população do 

interior cearense. Deixamos claro que o 
fechamento de agências e a redução de 
estrutura de unidades tem precarizado 

o atendimento às pessoas e piorado 
muito as condições de trabalho, o que 
tem provocado, inclusive, aumento de 

adoecimento dos trabalhadores”
Carlos Eduardo Bezerra, presidente 
do Sindicato dos Bancários do Ceará

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

Justiça condena CEF por prática 
antissindical na greve de 2015
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O desembargador José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, 
da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, 
manteve decisão da juíza Veranici Aparecida Ferreira, da 7ª 

Vara do Trabalho de Campinas, que condenou a Caixa Econômica 
Federal por prática antissindical durante a greve da categoria em 
2015, ao julgar ação coletiva ingressada pelo Sindicato dos Bancá-
rios de Campinas e Região. Como não cabe recurso, a Caixa terá que 
pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 30 mil, a 
ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Os gestores da Caixa questionavam os empregados: você está em 
greve? Satisfeito com a proposta apresentada pela empresa? o que 
deve melhorar para resolver a greve? Confi a nos representantes dos 
empregados na negociação? Qual nota daria aos representantes dos 
empregados? Confi a nos informativos da empresa?

Em sua decisão, o desembargador reconhece a atitude antisssin-
dical da Caixa, bem como a interferência na liberdade sindical. “(...) 
Comprovada a conduta lesiva da reclamada, ao formular consulta 
aos empregados, com questionamentos claramente alusivos ao 
movimento paredista, tais como a confi ança na representatividade 
sindical e índices de reajustes almejados, em pleno curso da nego-
ciação coletiva, o que constitui conduta antissindical e fere o art. 8º 
da Constituição Federal”.

Breves

Mulheres protestam contra PEC do 
aborto

Milhares de mulheres saíram às ruas de quase 30 
cidades no dia 13/11, para protestar contra a PEC 
181, votada na última quarta-feira (8) na Câmara dos 
Deputados, que pretende criminalizar o aborto em 
todos os casos no país, inclusive após estupros.

A PEC 181, chamada de “Cavalo de Tróia 
das Mulheres”, passou pela Comissão Especial 
no dia 8/11, com 18 votos a favor e um contra. 
Originalmente, a PEC tinha como escopo ampliar 
a licença maternidade para mães de prematuros, 
mas o projeto foi modifi cado para, caso aprovado, 
defi nir que a vida começa desde a concepção, por 
isso o apelido.

O texto ainda está sendo analisado pela 
comissão especial. Após a conclusão do parecer 
no colegiado, ele vai seguir para o plenário e onde 
precisará de 308 votos, em dois turnos, para ser 
aprovado.

Trabalho informal avança após Reforma 
Trabalhista

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatísticas (IBGE) 
divulgou dia 31/10, a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, que mostra um avanço no 
número de trabalhadores informais no Brasil. É o primeiro 
levantamento após a aprovação da Reforma Trabalhista, no 
Congresso Nacional. De acordo com o estudo, houve um 
crescimento de 11% para 12% na quantidade de pessoas 
que estão trabalhando sem carteira assinada, os autônomos 
saíram de 24% para 25%. O emprego formal sofreu queda 
de 38% para 36% no último ano.

Em relação ao mês de setembro de 2016, o Brasil tem 
quase um milhão de desempregados a mais, chegando a 13 
milhões de pessoas que não estão empregadas, ou 12,4% 
da população apta ao trabalho.

Em três meses (junho, julho e agosto), foram abertas 
1,061 milhão de vagas, a maioria são trabalhadores 
autônomos (402 mil), seguidos pelos trabalhadores sem 
carteira, incorporados pelo setor privado (288 mil). 
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CULTURA

Botequim dos Bancários fará homenagem 
ao samba em 1º de dezembro
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Um compromisso com o melhor do sam-
ba é o que os bancários cearenses terão 
no dia 1º de dezembro, a partir das 19h, 
no Botequim dos Bancários, um projeto do 
Sindicato dos Bancários do Ceará, através 
sua da Secretaria de Cultura.

Nesse dia, o samba será comemorado 
com uma festa de diversão garantida. A 
noite contará com as apresentações do 
Coral do Sindicato e do Maracatu Reis de 
Paus, que é o maracatu mais antigo de 
Fortaleza e ainda preserva as tradições 
do cortejo. Haverá também animação dos 
DJ´S Carlos Rogério, Magnum, tocando 
músicas selecionadas pelo público presente. 

O Grupo de Samba Bom de Batuque 
fará uma participação especial executando 
o melhor do samba brasileiro e, encerrando 
a noite do Botequim, teremos a presença 
da bateria do Bloco de pré-carnaval do 
Sindicato, “De Magote Não Tem Quem 
Derrote”, que é composta por bancários e 
bancárias, sob a regência do Mestre Lee.

Está mantido o tradicional sorteio de 
vales-conta aos bancários presentes ao 
Botequim, no valor de R$ 100,00 cada.

O banco Santander foi condenado 
a pagar R$ 50 mil de indenização por 
danos morais a um ex-funcionário que 
realizava transporte de valores sem a 
segurança necessária. A decisão é da 
Primeira Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 11ª Região - AM/RR, que 
acompanhou por maioria o voto da re-
latora do processo, desembargadora 
Eleonora Saunier.

Em provimento parcial ao recurso do 
reclamante, a Turma Julgadora aumen-
tou cinco vezes o valor da condenação 
fi xada na primeira instância com base 
no entendimento majoritário de que 
a indenização deve ser capaz não só 
de ressarcir o que é incalculável, mas 

Santander: Banco é condenado a indenizar ex-funcionário 
que fazia transporte de valores

também de coibir alguns atos na busca 
constante de melhores condições de 
trabalho.

A relatora do processo rejeitou 
o argumento do Santander de que o 
autor não conseguiu comprovar suas 
alegações. Ao contrário, entendeu 
que fi cou caracterizado o ato ilícito do 
empregador ao deixar de observar o 
disposto na Lei 7.102/83, a qual prevê o 
transporte de numerários por empresa 
especializada ou funcionário treinado 
para essa fi nalidade. Ao fundamentar 
seu posicionamento, a relatora citou 
jurisprudência do TST e a Súmula 8 do 
TRT11, que asseguram ao bancário que 
transporta valores o direito à indeni-
zação por danos morais por se tratar 
de atividade passível de risco à sua 
integridade física.



   Tribuna
BancáriaEdição 1502  |  20 a 25 de novembro de 2017

8

Inscrições ao Programa 
Paternidade Responsável

O Sindicato dos Bancários do Ceará criou 
o Programa Paternidade Responsável  – 
“Cuida, que o fi lho também é teu“, que é 

pré-requisito para o bancário ter direito à 
licença paternidade de 20 dias. O próximo 
será no dia 16/12, com início a partir das 
9h, na sede do Sindicato dos Bancários do 
Ceará (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro). 
O programa é um curso presencial. Para 
participar do Programa Paternidade Res-
ponsável, o bancário deve inscrever-se no 
Sindicato, com a Diretora de Saúde, Ja-

naynna Lima (85 - 99183 7901), ou com o 
funcionário Erismar (85 3252 4266).

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Sindicato ajuíza ação para 
garantir incorporação de 

funções no BNB

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
ajuizou no último dia 10 de novem-
bro de 2017 ação coletiva inibitória 

com tutela de urgência requerendo con-
denar o Banco do Nordeste do Brasil S.A 
a se abster de suprimir o pagamento dos 
valores gratifi catórios aos empregados 
que os percebem há 10 anos ou mais.

A ação caiu na 12ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza, onde aguarda posiciona-
mento do juiz, com o nº 0001855-65-
2017.05.07.0012. O processo, de autoria do 
Sindicato dos Bancários requer também 
que o Banco do Nordeste do Brasil seja 
condenado a incorporar defi nitivamen-
te a gratifi cação/função comissionada 
recebida por 10 anos ou mais, passando a 
receber tratamento de salário com todos 
os reajustes previstos e refl exos em todas 
as verbas salariais e contribuição para o 
FGTS e previdência privada.

A medida judicial adotada pelo Sindi-
cato leva em conta a entrada em vigor no 
último dia 11 de novembro do corrente 
ano da Lei 13.467, denominada como re-
forma trabalhista, que traz consigo uma 
série de retrocessos na caminhada de 
afi rmação dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores, afi rma Dra.Virgínia Porto 
de Freitas, advogada do SEEB/CE.

Para a advogada Virgínia Porto com 
a vigência da lei que institui a reforma 
trabalhista verifi ca-se iminente o perigo 
de supressão do pagamento de comissões 
que já se incorporaram aos contratos de 
trabalho, há mais de 10 anos. Portanto, a 
ação visa garantir a incorporação de quan-
tia gratifi catória ao patrimônio jurídico 
do trabalhador que tenha se fi rmado em 
sua vida profi ssional, pessoal, familiar e 
fi nanceira.

A advogada, em defesa dos trabalhado-

res, recorre ainda ao princípio da estabi-
lidade fi nanceira que baliza a Súmula 372 
do Tribunal Superior do Trabalho, para 
auferir que se o empregador, sem justo 
motivo, reverter o empregado a seu cargo 
efetivo, não poderá cortar-lhe a função 
exercida há mais de 10 anos, garantindo 
assim, através da incorporação de quantia 
gratifi catória, a estabilidade da vida fi nan-
ceira do funcionário, mesmo se cessada a 
vinculação com as atividades inerentes à 
função retirada.

“O Banco do 
Nordeste do 

Brasil iniciou 
processo de 

reestruturação 
interna que 

já resultou no 
fechamento 
de agências 

e paralisação 
no processo de 

convocação 
de novos funcionários aprovados em 

concurso público. Na sequência dessas 
primeiras novidades deverão vir 

orientações do governo golpista de Temer 
para que a direção do BNB proceda a 

extinção e redefi nição de seus quadros 
funcionais. Por isso, o Sindicato dos 

Bancários do Ceará, no seu papel histórico 
de defesa dos direitos dos trabalhadores, 

busca na mobilização, nos protestos e 
manifestações, mas também na justiça 

reagir e enfrentar esse momento 
turbulento para vida dos trabalhadores, 

encorajando-os a se manterem na luta por 
NENHUM DIREITO A MENOS!!”

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

Doença pulmonar mata milhões 
de pessoas e não tem cura

Os Sintomas passam despercebidos e es-
tima-se que 80% dos afetados não sabem 
que têm a doença, segundo a Fundepoc, 

uma instituição argentina especializada na 
doença. São grupos de risco: fumantes - 

ativos e passivos, e pessoas que trabalham 
em locais com muita fumaça. Se você é 

fumante habitual, tem 90% de chance de 
sofrer da Doença Pulmonar Obstrutiva Crô-
nica (Dpoc), segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A Dpoc também não 
tem cura e cerca de 3 milhões de pessoas 

morrem anualmente em decorrência do 
mal, segundo a OMS.

Os segredos para perder peso
Um estudo americano apontou os segredos 
das pessoas que mais perdem peso e con-
seguem fi car magras. Segundo o estudo, 

os segredos das pessoas que mais perdem 
peso e conseguem fi car magras são eles: 
tomar um café da manhã, fazer 200 mi-
nutos de atividade física por semana, não 

consumir refrigerantes e sucos com açúcar 
e comer pouco em festas. O estudo lem-

bra que é muito importante mudar o estilo 
de vida, com reeducação alimentar – uma 
alimentação saudável na maior parte do 
tempo. Outra dica é ter horários certos 

para se alimentar, sem pular refeições im-
portantes. E, fi nalmente, ter bons hábitos 

também nos fi nais de semana. 


