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Após tratativas do Sindicato junto ao governador Camilo Santana, este enviou mensagem à 
Assembleia Legislativa que aprovou no último dia 23/11, a lei de segurança bancária no Estado, 

nos moldes do Estatuto de Segurança de Fortaleza (pág. 3)
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Luta do Sindicato conquista lei de 
segurança bancária no Ceará
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PESQUISA DE EMPREGO

Bancos eliminaram 17.801 postos 
de trabalho até outubro deste ano

2

Em 2017, as instituições fi nanceiras 
do País continuam com sua tradição de 
lucrar e demitir. Os bancos fecharam 
17.801 postos de trabalho no Brasil, entre 
janeiro e outubro de 2017, segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados do Ministério do Trabalho 
(Caged), feita pela subseção do Dieese da 
Contraf-CUT. Somente a Caixa extinguiu 
6.827 vagas de emprego no ano. O movi-
mento do emprego bancário em 2017 está 
atrelado aos planos de demissão voluntá-
ria promovidos pela Caixa e pelo Bradesco.

Os bancos múltiplos com carteira 
comercial, que incluem Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú e Santander, cortaram 
10.682 empregos. Esses mesmos quatros 
bancos lucraram R$ 47,8 bilhões, nos nove 
primeiros meses do ano, alta de 15% em 
relação ao mesmo período de 2016.  São 
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro foram os 
estados com maior incidência de saldos 
negativos.  No Ceará, os bancos fecharam 
605 postos de trabalho entre janeiro e 
outubro/2017.

Esta situação ruim ainda é impactada 
pela reforma trabalhista, que entrou em 
vigor em novembro, e por PDV’s. A perda 
impressionante de postos de trabalho, 
atinge bancários com idade entre 50 e 
64 anos, que vai amplifi car os malefícios 
da pretendida Reforma da Previdência. 
Trata-se de uma faixa de trabalhadores 
que difi cilmente retorna ao mercado de 
trabalho e que não vai conseguir colocação 
no mercado e nem se aposentar.

A Caixa foi responsável pelo fechamen-
to de 6.827 postos, sendo 3.039 em março 

e 2.302 em agosto, os dois piores saldos 
apresentados. Meses, estes, seguintes às 
divulgações dos PDV’s, também, abertos 
pela instituição em 2017. O mês de setem-

bro apresentou o primeiro saldo positivo 
na Caixa, desde março de 2015 (56 postos 
abertos), voltando a ser negativo em ou-
tubro (-38).

Admitidos Desligados

Saldo
Diferença 
da Rem. 

Média (%)
Nº de 
Trab.

Part. 
(%)

Rem. Média 
(em R$)

Nº de 
Trab.

Part. 
(%)

Rem. 
Média (em 

R$)
Bancos Comerciais 268 1,3% 5.759,89 351 0,9% 5.322,80 -83 108,2%
Bancos Múltiplos, 

com Carteira 
Comercial

19.348 94,1% 4.154,52 30.028 78,3% 7.086,40 -10.682 58,6%

Caixas Econômicas 410 2,0% 2.954,65 7.237 18,9% 9.182,99 -6.827 32,2%
Bancos Múltiplos, 

sem Carteira 
Comercial

447 2,2% 5.091,01 660 1,7% 6.857,65 -213 74,2%

Bancos de 
Investimento 93 0,5% 5.959,66 89 0,2% 14.549,20 4 41,0%

Total 20.564 100,0% 4.180,04 38.365 100,0% 7.479,13 -17.801 55,9%
Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65  |  Elaboração: DIEESE - Rede Bancários

Saldo do Emprego Bancário por CNAE – Brasil (janeiro a outubro de 2017)
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CONQUISTA
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A luta do Sindicato dos Bancários do 
Ceará por mais segurança nos ban-
cos, tanto para os bancários como 

para a população, ganha reforço com a 
aprovação de lei estadual pela Assembleia 
Legislativa, que regulamenta as normas 
mínimas de segurança que devem ser 
aplicadas por estabelecimentos bancários 
no Ceará. A mensagem é do governador 
Camilo Santana, enviada à Assembleia a 
partir de contribuições do Sindicato, que 
aprovada pelos deputados segue para 
sanção governamental.

Para o presidente do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, Carlos Eduardo Be-
zerra, “essa lei é mais uma vitória dos 
trabalhadores e da população por mais 
segurança. A partir de agora é fazer 
cumprir a lei em todo o estado”, disse. 
Ele ressalta que essa lei coroa a luta que 
o Sindicato vem realizando por mais 
segurança bancária, tendo já consegui-
do a aprovação da lei no município de 
Fortaleza - Lei nº 9.910, de 25 de junho de 
2012, denominado Estatuto de Segurança 
Bancária, uma iniciativa do próprio Sin-
dicato com apoio dos vereadores.

Luta do Sindicato é antiga – A lei de 
segurança bancária de Fortaleza já vem 
sendo cumprida, fazendo regulamentação 
de normas de segurança e consolidando 
leis já existentes, que os bancos adotam 
para dar mais segurança aos bancários, vi-
gilantes e a população. A luta do Sindicato 
dos Bancários do Ceará não é de agora pela 
aprovação do Estatuto de Segurança Ban-
cária também nos municípios do interior 
cearense, onde tem realizado audiências 
públicas nas Câmaras de Vereadores.

Sindicato à frente da luta comemora 
aprovação de lei estadual 
sobre segurança bancária

“A lei avança em vários pontos a partir do Estatuto de 
Segurança Bancária de Fortaleza que foi proposta nossa 

do Sindicato na Câmara de Vereadores em 2012, além das 
propostas apresentadas por nós em 2015.  Fomos também 
atendidos nessa lei com a proibição dos bancários fi carem 
com a guarda das chaves dos cofres, o que tem motivado 
o crime organizado nos atacar na forma de sequestros e 

extorsões, mediante sequestros de familiares. Isso é uma vitória 
importante!”

Carlos Eduardo Bezerra, presidente do Sindicato dos 
Bancários do Ceará

O Sindicato sempre esteve à frente da luta pela Segurança Bancária

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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NATAL

Coral do Sindicato encanta no 
Circuito Natalino 2017

Teve início o Circuito Nata-
lino do Coral do Sindicato dos 
Bancários do Ceará no último 
dia 21/11, pelas agências ban-
cárias de Caucaia. Em todas 
as seis apresentações, o Co-
ral ganhou aplausos e elogios 
emocionados dos clientes e 
funcionários. O Coral é forma-
do por bancários e bancárias 
aposentados e da ativa, que 
levam através da música a 
mensagem de amor, paz, 
fraternidade e solidariedade.

Há 10 anos, com a proxi-
midade das festas de fi m de 
ano, o Coral do Sindicato dos 
Bancários do Ceará faz uma 
temporada de apresentações 
em Fortaleza e cidades da 
Região Metropolitana. 

Os diretores do Sindicato, 
Rita Ferreira, Bosco Mota, 
Iêda Marques e Áureo Júnior 
fi zeram as saudações aos co-
legas das agências visitadas 
do Banco do Brasil (duas), 
Caixa, Itaú, Bradesco e Banco 
do Nordeste, no município de 
Caucaia.

Na quinta-feira, dia 23/11, 
o Coral do Sindicato fez 
apresentações no Hotel 
Amuarama, pela manhã, e no 
Sindicato dos Jornalistas do 
Ceará à tarde.

Faça sua doação – Este 
ano, novamente o Coral do 
Sindicato leva às agências a 
Campanha Bancário Solidário 
para arrecadar doações de 
alimentos para moradores de 
rua assistidos pela instituição 
Toca de Assis. A campanha 
segue até o dia 22 de de-
zembro, quando serão entre-
gues os alimentos, durante 
confraternização na sede do 
Sindicato, juntamente com 
representantes da Toca de 
Assis e entidades apoiadoras 
da Campanha.

PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO NATALINO 2017:

Dia 28/11 – Montese (CEF, BNB, Itaú, BB, Santander e Bradesco) 

Dia 29/11 – Benfi ca/13 de Maio (BB, Bradesco, Itaú, Santander e CEF)

Dia 30/11 – Av. Santos Dumont (BB, Itaú, Santander, CEF, BNB e Bradesco)

Dia 01/12 – Noite – Botequim dos Bancários (sede do Sindicato)

Dia 05/12 – Carlito Pamplona (Bradesco, Itaú, CEF, BB e Santander)

Dia 07/12 – Av. Bezerra de Menezes (Bradesco, CEF, BB e Itaú)

Dia 08/12 – Centro I (Santander, Bradesco, Itaú, CEF e BB)

Dia 12/12 – Parangaba (CAP’S, CEF, Bradesco, Itaú Shopping e BB)

Dia 19/12 – Av. Washington Soares (Itaú, Bradesco, BB, CEF e Santander)

Dia 21/12 – Centro II (Bradesco, BB, Itaú, BNB e CEF).

Dia 22/12 – BNB Clube e Confraternização no Sindicato.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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BANCO DO BRASIL

Sindicato participa da posse de 
27 novos bancários

Na segunda-feira, 20/11, o Sindicato 
dos Bancários do Ceará participou 
da posse de 27 novos bancários do 

Banco do Brasil, sendo 17 lotados no Ceará 
e os demais no Piauí, Sergipe e Rio Grande 
do Norte. Representando o Sindicato, os 
diretores e bancários do BB, José Eduardo 
Marinho, Boco Mota, Jannayna Lima e 
Valdir Maciel.

Falando pelo Sindicato, o diretor José 
Eduardo Marinho saudou os novos cole-
gas com boas-vindas e mostrou a atuação 

do Sindicato, que é a representação do 
coletivo e toda luta pela convocação dos 
novos funcionários.

“Nossa mensagem é associe-se ao 
Sindicato, porque com os ataques que 
estão vindo por aí, quanto mais sozinho 
estiver, pior vai ser. A reforma traba-
lhista do governo de plantão, dono do 
BB, veio para dizimar direitos. Vocês 
podem contar com o Sindicato para 
defendê-los”, disse, ressaltando que a 
luta é coletiva e quanto mais se escon-

der, achando que só vale a meritocracia 
individual, o bancário vai ficar cada vez 
mais fragilizado.

“Nossa mensagem é Sindicalize-se! 
Some-se aos 80% dos colegas bancários 
do Ceará, que são fi liados ao Sindicato 
dos Bancários do Ceará. Os bancários de 
outros estados procurem seus sindicatos 
e fi liem-se. É importante”, fi nalizou.

No dia 27/11, mais 28 novos bancários 
tomam posse no Banco do Brasil, na sede 
da Gepes Fortaleza/CE.

O Banco do Brasil desrespeita seus 
funcionários, que receberam o adian-
tamento da metade do 13º em abril e 
na folha de pagamento de novembro, 
foi feito o estorno de parte do valor 
do adiantamento, especialmente dos 
funcionários que foram descomissio-
nados. O cálculo do valor total do 13º 

Redução Salarial: BB ignora decisão judicial e desrespeita 
seus funcionários

foi feito com base no salário atual, sem 
o valor da comissão, ou com a comissão 
reduzida.

Existe uma decisão judicial, em ação 
impetrada pela Contraf-CUT, que garante 
aos trabalhadores atingidos pela rees-
truturação imposta pelo governo Temer, 
o direito de manter a comissão recebida 

por dez anos ou mais, incorporando-a aos 
salários com impactos previdenciários, 
férias e 13º e outros.

O BB tem o dever de pagar os salá-
rios atrasados e o 13º corretamente, 
incorporando a comissão ao salário. O 
banco tem prazo de 60 dias para cumprir 
a decisão judicial.

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Bancários aposentados terão 
confraternização dia 8/12, no Sindicato
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O Espaço Pair oferece serviços aos 
associados do Sindicato através do 
Programa de Atividades Interdisciplina-
res voltado para o ensino especial para 
pessoas com autismo, síndrome de 
Down e outras defi ciências intelectuais. 
O trabalho é personalizado para as ne-
cessidades de cada aluno. O estudante 
matriculado cinco vezes na semana terá 
a dois (2) atendimentos terapêuticos de 
fonoaudiogia, psicopedagogia, terapia 
ocupacional.

Todos os serviços terão descontos 
especiais para os associados de 30% 
(trinta por cento) conforme convênio 
com o Sindicato.

O programa inclui a instrução peda-
gógica, treino funcional, musicalização, 
artes, culinária. Aqueles que optarem 

por quatro ou três dias terão direito as 
terapias e atividades escaladas para os 
dias escolhidos. A escola proporciona aos 
seus alunos a capacitação para tornarem-
se o mais autônomos possível através da 
estimulação cognitiva.

O Espaço também trabalha com alunos 
matriculados na escola regular em sistema 
de inclusão, dando suporte pedagógico no 
contra turno, além de termos o integral 
para aqueles que as famílias que não dispõe 
de condições para ensinar as tarefas e 
querem que continuem sendo estimulados 
nos dois turnos.  A terceira idade tam-
bém pode se benefi ciar com atendimento 
psicopedagógico para melhorar atenção, 
memória, criatividade, habilidades mentais 
muitas vezes em processo de declínio face 
a idade ou falta de estimulação.

A confraternização natalina dos bancários(as) aposentados(as) será dia 8 de dezembro, a partir 
das 8h30, na sede do Sindicato (Rua 24 de Maio, 1289, Centro). A programação se inicia com 
café da manhã, em seguida haverá apresentação do Coral do Sindicato, sorteio de brindes, 

debate de tema pertinente aos aposentados, e se encerra com almoço.

“É importante 
a participação 

dos colegas 
aposentados 

nessa atividade de 
confraternização. 
Nosso Sindicato 

está sempre 
na busca de 

melhorias para o 
aposentado. Que 

todos compareçam 
a esse momento de 

lazer e integração, para rever ou conhecer 
colegas das outras instituições fi nanceiras 
e desfrutar de momento lúdico e de lazer, e 
também participar de sorteio de brindes”.

Plauto Macedo, diretor da Secretaria de 
Aposentados

Parceria: Sindicato fi rma convênio com Espaço Pair com descontos para fi liados

Serviço:

Espaço Pair 
Rua Eduardo Bezerra, 1283

Fonte: (85) 3257 6610
espacopairescola@hotmail.com
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Próxima edição do Botequim dos 
Bancários será dia 1º dezembro
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Aposentados por invalidez na mira de 
Temer

Enquanto perdoa dívidas milionárias de grandes bancos 
como Itaú e Santander e libera bilhões em emendas 
parlamentares para angariar apoio no Congresso, Temer 
parte para cima de uma das parcelas mais vulneráveis 
da população brasileira: os aposentados por invalidez.
Em nova fase do Programa de Revisão dos Benefícios por 
Incapacidade, conhecido como pente-fi no, o governo federal 
convocará cerca de 1,5 milhão de segurados. A meta fi nal 
do programa é reduzir o número de aposentadorias por 
invalidez de 3.477.468 para 1.004.886. De acordo com 
os últimos números divulgados pelo governo federal, até o 
momento foram revisados mais de 200 mil auxílios-doença 
nas fases anteriores do programa de revisão de benefícios. 
Até 14 de julho, o INSS cancelou 160 mil benefícios, 
80% do total de segurados que passaram por perícia de 
revisão.

Será no dia 1º de dezembro, a partir 
das 19h, o próximo Botequim dos 
Bancários, que nesta edição presta 

homenagem ao samba. Haverá animação 
dos DJ´S Carlos Rogério e Magnum, to-
cando músicas selecionadas pelo público 
presente. A programação também contará 
com a apresentação do Coral do Sindicato, 
formado por bancárias e bancários sob a 
regência do Maestro Rogério Jales.

Em seguida será apresentado o Mara-
catu Rei de Paus, que é o maracatu mais 
antigo de Fortaleza com atividades con-
tínuas, que ainda preserva as tradições 
do cortejo. Tem 40 títulos entre campeão 
geral de carnaval e campeão na categoria 
de maracatu.

O Grupo de Samba Bonde Batuque fará 
uma participação especial executando o 
melhor do samba brasileiro. 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 participan-
tes da categoria bancária, sob a regência 
do Mestre Lee.

Sem dúvida, será um evento que os 
bancários, familiares e amigos não podem 
faltar, pois a noite promete boa música, 
cultura e entretenimento. Entre as atra-

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

Breves

Fim da Farmácia Popular é sentença de 
morte

O programa Farmácia Popular corre o risco de acabar 
de uma vez por todas. Além de ter 400 unidades fechadas 
pelo governo Temer, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
anunciou que irá cortar, até pela metade, os custos 
com as indústrias que fornecem medicamentos aos 
estabelecimentos conveniados. O Ministério da Saúde 
afi rma que a redução se dará num processo de negociação 
com o setor produtivo e varejista de medicamentos.As 
doenças que mais matam brasileiros estão contempladas 
no programa, como hipertensão, diabetes e asma, que 
representam em torno de 90% da demanda total da 
Farmácia Popular. Para o senador Humberto Costa (PT-
SP), ex-ministro da Saúde, o fi m do programa que oferece 
remédios de graça ou com até 90% de desconto seria 
“sentença de morte” para milhões de pessoas que não 
têm condições de custear um tratamento.
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Empresa condenada por demitir 
vigia adoecido

A Terceira Turma do TST, em decisão 
unânime, condenou a Brink’s Segurança 
e Transporte de Valores a pagar indeni-

zação de R$ 20 mil a um funcionário com 
transtornos psicológicos demitido logo 
após o fi m da estabilidade. Na ação tra-
balhista, o empregado narrou que estava 
em tratamento de saúde e incapacitado 
para o trabalho por ter sido baleado em 
um assalto a um carro forte e presen-

ciar, em um outro assalto, um colega ser 
morto após troca de tiros com bandidos.

Defesa dos bancos públicos
ganha a América Latina

O documento fi nal da IV Reunião da 
Aliança Latino-Americana em Defesa de 
Bancos Públicos, realizada em Montevi-
déu/Uruguai, nos dias 14 e 15/11, en-

dossou o apoio da entidade à campanha 
“Se é Público, é Para Todos”, que tem o 
objetivo de denunciar e lutar contra os 

intuitos privatistas do governo Temer em 
relação às empresas públicas brasileiras, 
entre elas bancos como a Caixa, Banco 
do Brasil e BNDES. A Aliança reúne mo-
vimentos sindicais bancários de Trinidad 
e Tobago, Santa Lucia, Bahamas, Brasil, 
Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Ni-

carágua e Estados Unidos.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Ação do Sindicato contra o 
BNB sobre PLR de 2015 está 

conclusa para julgamento

Sindicato na 
Campanha Novembro Azul

O Sindicato dos Bancários do Ceará está 
na campanha de conscientização neste 
mês de novembro dirigida à sociedade e, 
em especial, aos homens, para conscien-
tização a respeito de doenças masculi-

nas, com ênfase na prevenção do câncer 
de próstata. O movimento surgiu na 

Austrália em 2003. No Brasil, o Novem-
bro Azul foi criado pelo Instituto Lado a 

Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar 
o preconceito masculino de ir ao médico 

e vem obtendo ampla divulgação.

A Justiça do Trabalho encerrou a fase 
de instrução da ação ajuizada pelo Sin-
dicato dos Bancários do Ceará contra o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) sobre 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
de 2015 e declara processo concluso para 
julgamento. A ação do Sindicato deveu-se 
ao descumprimento por parte do Banco de 
cláusula da Convenção Coletiva Nacional 
referente ao assunto, contratada entre as 
partes naquele ano.

Essa ação benefi cia todos os funcioná-
rios do BNB na base de representação do 
Sindicato dos Bancários do Ceará.

Junto à Justiça do Trabalho, o Sindicato 
pleiteia o pagamento pelo BNB da PLR So-
cial 2015, no valor de 3% do lucro líquido 
do Banco no exercício, e pagamento da 
PLR prevista na Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria, fi rmado entre a 
Contraf-CUT com a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban).

A audiência de encerramento de ins-

trução aconteceu no dia 21/11. Não houve 
conciliação entre as partes e a Justiça de-
terminou que o processo está conclusão 
para julgamento em 1ª instância na 5ª Vara 
do Trabalho.

Para a diretora Carmem Araújo, que 
representou o Sindicato na audiência, “o 
êxito da ação é esperado em função do bom 
direito da argumentação feita pelo Sindicato 
dos Bancários do Ceará e agora, como está 
para julgamento, aguardamos que a justiça 
se faça para os trabalhadores do BNB”.


