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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ato pede manutenção 
da Caixa 100% pública

2

As entidades que compõem o Comitê Nacional em 
Defesa da Caixa (Contraf-CUT, a Fenae e demais entida-
des) realizaram no dia 28/11, ato em frente à matriz da 
Caixa, em Brasília, para mobilizar os empregados na luta 
pela manutenção do caráter 100% público do banco. Mais 
do que defender os empregados da Caixa, a intenção do 
movimento é defender o banco enquanto instituição que 
atende as demandas da população.

A Caixa é um banco lucrativo e altamente efi ciente. O 
verdadeiro desmonte que o governo Temer está promo-
vendo na Caixa tem o claro objetivo de torná-la menos 
efi ciente no atendimento à população e na execução 
das políticas públicas, principalmente às voltadas à área 
habitacional.

“A estratégia do golpista Temer 
é prejudicar a imagem do banco. 

Quando colocar em prática seu plano 
de privatização do banco, vai ter mais 
reclamações e terá gente fazendo coro 
dizendo ‘tem que privatizar mesmo’. 

Mais do que nunca, temos que nos unir 
na defesa da Caixa 100% pública”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 
e da Fenae

Banco do Brasil: Sindicato prestigia a posse de 22 novos bancários
Em Fortaleza, no último dia 

27/11, o Sindicato dos Bancários do 
Ceará prestigiou mais uma posse de 
novos funcionários do Banco do Bra-
sil, na sede da Gestão de Pessoas. 
Dessa vez foram empossados 22 
novos bancários.  Os novos colegas 
serão designados para as bases do 
Ceará, Piauí, Sergipe e Rio Grande 
do Norte. Este mês foram feitas 
duas convocações pelo BB num 
total de 49 novos funcionários, dos 
quais 24 novos bancários são do 
Ceará. Esta é a última convocação 
do concurso 2015.1.

Os novos colegas foram recebi-
dos pelos dirigentes do Sindicato, o 
presidente Carlos Eduardo Bezerra 
e os diretores Bosco Mota, Plauto Macedo e Jannayna Lima. Também na recepção da turma, estavam os representantes da Superin-
tendência do BB, da Assessoria Jurídica do BB, Gepes Fortaleza, Cassi, AABB e dos educadores do banco.

O presidente do SEEB/CE, Carlos Eduardo ressaltou, “como representante dos bancários do Ceará, dou boas-vindas aos novos 
colegas do Banco do Brasil, parabenizando-os pela conquista que além de ser individual, é também coletiva porque é fruto da nossa 
luta como Sindicato. É resultado de muita pressão junto à direção do banco para contratação de mais funcionários”.

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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#NenhumDireitoAMenos

Mobilização suspende votação 
da reforma da Previdência
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Breves

Eleita nova diretoria da AABNB
Foram eleitos para diretoria da AABNB, no triênio 

2018-2022: presidente José Edson Braga; diretor 
Administrativo, Miguel Nóbrega Neto; suplente, Francisco 
Albuquerque Parente; diretor de Art. Institucional, José 
Maria de Albuquerque Galas; suplente, José Valter de 
Andrade; diretor Financeiro, Luiz Gonzaga Coelho Pereira; 
suplente, José Santos Bezerra; diretor Social, Luiz Carlos 
Bezerra Lima; suplente, Ângelo Borges Leal Neto. Para o 
Conselho Fiscal: Raimundo Nonato de Fátima Cavalcante, 
Agenor Nunes Gurgel Júnior e Maria José Costa de 
Almeida; Paulo Araújo Tavares, Everton Aureliano Bezerra 
e José Maria Eduardo Nobre

A m o b i l i z a ç ã o 
das centrais 
sindicais – CUT, 

CTB, Força Sindical, 
UGT, Nova Central e 
CSB, conquistou a sus-
pensão da votação da 
reforma da Previdên-
cia, marcada para o dia 
6, na Câmara dos Depu-
tados. Os trabalhadores 
tinham deliberado por 
uma Greve Geral, no dia 
5/12, que fi ca suspensa, 
pois seria na véspera da votação da proposta 
do governo golpista de Temer, que massacra 
os direitos dos brasileiros.

Em nota, as Centrais comunicaram a 
suspensão da greve geral e que o movimen-
to sindical decidiu manter a mobilização e 
“se for marcada nova votação da reforma 
da Previdência, o Brasil vai parar”.  

“A suspensão da votação da reforma da 
Previdência é uma vitória antecipada da 
classe trabalhadora. O governo Temer não 
tem votos sufi cientes para aprovar mais 

esse massacre contra os trabalhadores. 
Isso graças ao trabalho de denúncia que 
fi zemos dos parlamentares que votaram 
a favor da terceirização e da reforma 
trabalhista. Temos que manter a mobi-
lização para derrubar de vez mais esse 
golpe. Nosso recado ao governo e aos 
parlamentares é: quem votar contra os 
trabalhadores não será eleito no ano que 
vem” disse o presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo 
Bezerra.

IDADE MÍNIMA – Será de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres, passando 
a valer totalmente a partir de 2038, pois 
haverá uma transição até lá. Há uma exceção 
quando se trata de professores, policiais e 
trabalhadores que atuam em atividades com 
elevado risco à saúde.

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – O limite 
mínimo será de 15 anos para trabalhadores 
da iniciativa privada. Mas só receberá o total 
da média salarial quem contribuir com 40 
anos para a previdência. 

TETO – Todos os trabalhadores, incluindo 
os servidores públicos, só poderão receber 
apenas o teto do INSS, que hoje é de R$ 
5.531,00. Atualmente, os servidores não 
seguem esse teto.

ACÚMULO DE PENSÃO/APOSENTADO-
RIA – A pensão deverá ser reduzida para 
50%, com acréscimo de 10% por depen-
dente. Ela será desvinculada do reajuste do 
salário mínimo. Não será permitido acúmulo 
de pensão com aposentadoria que ultrapasse 
valor equivalente a dois salários mínimos.

Veja a nova proposta do 
governo golpista:

BNB Clube tem direção eleita para o 
triênio

No BNB Clube foi reeleito o companheiro Kened 
Barros, com mandato para o triênio 2018-2022. 
Também estão na diretoria do Clube: Fernanda Maia, 
diretora social; Ana Patrícia, diretora cultural; Hercílio 
Mendes, diretor de esportes; Bruno Pena, diretor de 
patrimônio; e Manuel Jesuíno, diretor administrativo. 
Na suplência estão: Marcel Alvarenga, Alexandre Aires, 
Franck Valois, José Maria e Elmo Sette.
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SEGURANÇA BANCÁRIA

Cobradas garantias para vítimas de 
extorsão mediante sequestro

A reunião da Comissão Bipartite de Se-
gurança Bancária, realizada dia 30/11, na 
sede da Fenaban, deu continuidade às ne-
gociações sobre os direitos dos bancários 
vítimas de extorsão mediante sequestro. 
Na reunião anterior, os bancos aceitaram 
promover alterações na cláusula 33-C, 
que passou a dar às vítimas de extorsão 
mediante sequestro a possibilidade de 
realocação para outra agência ou posto 
de atendimento bancário.

Agora, as alterações reivindicadas pe-
los representantes dos bancários exaltam a 
necessidade da inclusão do crime também 
nos itens A, B e D do artigo 33 e do 31 da 
CCT. “Entendemos que o bancário pode 
ser vítima de extorsão mediante seques-

O Grupo de Trabalho de Saúde e 
Condições de Trabalho do Itaú voltou a 
discutir o Programa de Readaptação, 
instituído pelo banco sem a participação 
do movimento sindical, em reunião dia 
30/11, em São Paulo. O debate girou em 
torno da contraproposta apresentada 
pelo banco em cima das propostas de 
mudança para o Programa de Readap-
tação, com a inclusão de cláusulas que 
garantem a proteção do trabalhador, 
entregue pelo movimento sindical em 
outubro.

Os dirigentes sindicais questiona-
ram o método de avaliação e por quem 
é feito, levando-se em conta que a 
pessoa está fragilizada, mas continua 
sendo cobrada normalmente. Também 
foram discutidas as cláusulas 15 e 65 
da Convenção Coletiva de Trabalho. Os 
bancários pedem o fi m da suspensão 
do pagamento do auxílio cesta alimen-
tação, garantido pela cláusula 15 da 
CCT, quando o INSS indefere o benefício.

Os trabalhadores irão enviar uma 
nova proposta de acordo para o banco 
analisar. Haverá um novo encontro com 
o banco no início do ano.

Será no sábado, dia 16/12, o próximo Programa Paternidade Respon-
sável – “Cuida, que o fi lho também é teu“ – que é pré-requisito para o 
bancário ter direito à licença paternidade de 20 dias.  A iniciativa é um 
curso presencial. A programação começa às 9h, na sede do Sindicato dos 
Bancários do Ceará (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro). 

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

tro e ter sua vida impactada fortemente, 
por isso, precisamos criar uma proteção 
para os trabalhadores e suas famílias”, 
afi rmou Gustavo Tabatinga, coordenador 
do Coletivo Nacional de Segurança da 
Contraf-CUT.

A Fenaban se comprometeu em ava-
liar as alterações e discutirá na próxima 
reunião, que será agendada para 2018. E 
sobre um novo modelo de segurança que 
sugere a instalação de equipamentos de 
segurança em 10 agências em 5 bancos de 
grande representatividade, e avaliar os 
pontos positivos e negativos, a Fenaban 
não se posicionou sobre a reivindicação 
e criará um calendário para discutir o 
assunto.

Saúde: Inscrições ao Programa Paternidade Responsável

Itaú
GT de Saúde volta a 
debater programa de 

readaptação
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CIRCUITO NATALINO

Coral do Sindicato leva mensagem de 
fé e solidariedade às agências

Na última semana, o Circuito Natalino do Coral do Sindicato dos Bancários do Ceará visitou as agências bancárias de 
Fortaleza, percorrendo unidades do Montese, Benfi ca/Av. 13 de Maio e Av. Santos Dumont. Em todas as apresentações, o 
Coral emocionou clientes e funcionários. Formado por bancários e bancárias aposentados e da ativa, há 10 anos o Coral 

leva, através da música, a mensagem de amor, paz, fraternidade e solidariedade com apresentações em Fortaleza e 
cidades da Região Metropolitana. 

Continua arrecadação de alimentos não perecíveis. Participe!

O Sindicato conta com o engajamento da categoria na arrecadação 
de alimentos não perecíveis, destinados à Toca de Assis, entidade loca-
lizada na Av. João Pessoa, 5052, bairro Damas/Fortaleza, que assiste 
a moradores de rua.

Como fazer doações – As doações já começaram a chegar ao Sin-
dicato. As arrecadações feitas nos locais de trabalho, o Sindicato vai 
recolher até 22 de dezembro. Basta entrar em contato 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).

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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SINDICATO EM AÇÃO

Realizamos mais uma Audiência Pública em defe-
sa dos bancos públicos. A Câmara dos Vereado-
res de Iracema topou esse desafi o e os direto-
res Pedro Moreira e Ricardo de Paula foram até 

lá fazer o debate. 

Os diretores Pedro Moreira e Ricardo de Paula estiveram presentes ainda 
no município de Quixeré para mais uma audiência pública na Câmara dos 

Vereadores em Defesa dos Bancos Públicos.

Outra audiência em defesa dos bancos públicos foi realizada em Tabuleiro do 
Norte, também com as presenças dos diretores Pedro Moreira e Ricardo 

de Paula.

Bosco Mota e Marcus Rôla visitaram a agência do BB de Crateús, falaram 
sobre a defesa dos bancos públicos e debateram com os funcionários as 

demandas locais.

Os nossos diretores Humberto Simão e Valdir Maciel estiveram em Pa-
lhano (17/11) e Itaiçaba (28/11) participando de audiências em defesa dos 

bancos públicos na Câmara dos Vereadores.

O Sindicato participou de reunião com os traba-
lhadores rurais de Pedra Branca, que reclama-

ram da situação do Bradesco, que provisoriamen-
te está funcionando em um prédio da Prefeitura. 
Segundo o diretor Bosco Mota, bancários, clien-
tes e usuários, como servidores e trabalhadores 
rurais, estão sofrendo com as péssimas condi-

ções de trabalho e atendimento.

Na agência 
Banco do Brasil 

de Caucaia, 
nosso diretor 

Bosco Mota fez 
novas fi liações 
ao Sindicato 
e falou da 

importância do 
fortalecimento 
da luta coletiva.
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ESPORTE

Bradesco é o campeão do 
31º Futsoçaite dos Bancários 2017
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Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

O Bradesco sagrou-se campeão 
no sábado, 25/11, na Arena Paulo 
Leão, na Parangaba, onde aconte-
ceu a fi nal do 31º Campeonato de 
Futebol Soçaite dos Bancários, num 
jogo muito disputado contra o Safra, 
inclusive indo aos pênaltis. A terceira 
colocação fi cou com Bradesco Empre-
sa, que jogou contra AABB. Os jogos 
desse campeonato tiveram início em 
agosto com 11 equipes disputando.

31º Futsoçaite 2017 –  Campeão: 
Bradesco; Vice-Campeão: Safra; 3º 
Colocado: Bradesco Empresa; Equipe 
Mais Disciplinada: Itaú; Melhor Go-
leiro: Ercílio Pequeno, do BB Metro; 
Artilheiro: Jorge Cláudio, do Brades-
co; Equipe Técnica do Campeonato: 
Serjão, André e Fran.

Para o diretor do Sindicato, André 
de Souza, a avaliação do Campeonato 
é positiva, “porque houve cresci-
mento de várias equipes ao longo da 
competição e o jogo fi nal deu o tom 
do que foi o campeonato inteiro. Na 
fi nal tivemos um jogo disputadíssimo 
entre Bradesco e Safra, duas gran-
des equipes, indo até os pênaltis. 
Todos os times estão de parabéns, 
todos se destacaram e tivemos uma 
grande competição. Aguardamos a 
participação de todos nos próximos 
eventos do Sindicato”, disse.

Novas competições – O Sindicato 
está organizando o I Campeonato de 
Vôlei de Areia 4x4, com quartetos 
mistos (dois homens e duas mulhe-
res). Os jogos acontecerão sempre 
às quintas-feiras (noite) e sábados 
(manhã). Em janeiro voltam os pas-
seios ciclísticos promovidos pelo 
Sindicato e recomeça o Campeona-
to de Futebol de Salão, com início 
dia 18/1. Para defi nir como será o 
campeonato e demais competições, 
haverá uma reunião na terça-feira, 
7/11, às 19h, na AABB. Interes-
sados devem inscrever-se através 
do telefone 85- 99605 1837 (falar 
com Serjão). 
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Fumar mata mais que a Aids
A maioria das grandes companhias 
de tabaco americanas difundiu uma 

campanha que adverte para os riscos 
que fumar representa para a saúde, 
acatando uma ordem judicial de onze 
anos atrás. Fumar mata, em média, 
1.200 americanos. O tabagismo é a 
principal causa de mortalidade e de 

doenças evitáveis nos Estados Unidos. 
É responsável por 480.000 óbitos ao 
ano, apesar dos índices de fumantes 
estarem diminuindo. Esta forte queda 
se deve, sobretudo, aos impostos co-
brados sobre o tabaco, às campanhas 
de publicidade contra o tabagismo e 
às restrições que limitam anúncios 

destinados aos jovens. 

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Sindicato recebe denúncia de 
discriminação a clientes pelo BNB

UFC é a melhor do N e NE
A Universidade Federal do Ceará (UFC) 
atingiu a condição de melhor institui-
ção de Ensino Superior do Norte e 
Nordeste do País, de acordo com o 

Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado 
na última semana pelo Ministério da 
Educação. Em todo o País, a UFC já 
se classifi ca como a 11ª melhor Uni-

versidade Federal, com vários de seus 
cursos ocupando posições de desta-
que no ranking ofi cial, que mensura a 
qualidade do ensino oferecido por 750 
instituições educacionais brasileiras.

30 mil crianças trabalham no 
Brasil

No Brasil, em 2016, segundo os 
dados da Pnad Contínua divulgada dia 
29/11 pelo IBGE, de um total de 40,1 
milhões de crianças e adolescentes 
de 5 a 17 anos, 1,8 milhão estavam 
no mercado de trabalho. Entre as 

crianças de 5 a 9 anos de idade, 0,2% 
encontrava-se ocupada em 2016, ou 

aproximadamente 30 mil crianças, en-
quanto no grupo de 10 a 13 esse per-
centual era de 1,3% ou aproximada-
mente 160 mil crianças. As crianças 
pretas ou pardas eram maioria entre 
as ocupadas, representando 64,1%, 
distribuídas principalmente entre as 

regiões Norte e Nordeste. 

O Sindicato dos Bancários do Ceará re-
cebeu denúncia que o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. (BNB) está discriminando 
clientes com mais de 70 anos de idade que 
buscam contrair ou renovar empréstimo 
consignado na modalidade CDC (Crédito 
Direto ao Consumidor).

De acordo com a denúncia, agências 
do BNB estão exigindo desses clientes a 
garantia de um fi ador, bem mais comple-
xa e difícil de ser obtida.  Essa exigência, 
segundo denunciantes, atinge funcionários 
da ativa e aposentados do Banco.

Procurado pelo Sindicato para se pro-
nunciar sobre a denúncia, a Superinten-
dência de Desenvolvimento Humano do 
BNB, área com a qual o Sindicato mantém 
relações institucionais frequentes e diretas, 
afi rmou que a prática faz parte da política 
de risco adotada pela área comercial da 
Instituição, mas não tem caráter generali-
zado. Aplica-se apenas a clientes com perfi l 
cadastral de inadimplente contumaz.

O Sindicato dos Bancários do Ceará vai 
procurar a área comercial e de negócios do 
BNB para colher informações mais apro-

fundadas sobre a questão, a fi m de formar 
juízo fi nal e abalizado.

Caso haja a confi rmação das denúncias, 
o SEEB/CE procurará os órgãos de defesa 
do consumidor para exigir as providências 
legais em defesa da clientela seja ela fun-
cionário aposentado do BNB ou qualquer 
outro cliente prejudicado.

“O Sindicato dos 
Bancários do 

Ceará cumpre 
importante papel 
quando também 

exerce a defesa da 
cidadania, nesse 

caso representado 
pelo direito que tem 

o consumidor de 
serviços bancários 

em geral a um atendimento decente, sem 
fi las, sem juros extorsivos e com respeito e 

dignidade”
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e 
coordenador da Comissão Nacional dos 

Funcionários do BNB (CNFBNB)


