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O Sindicato dos
Bancários do Ceará

deseja a toda a
categoria um 
Feliz Natal

e um 2018 de 
conquistas

e realizações.

Boas Festas!!!
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Coral do Sindicato leva mensagem de 
esperança à categoria nas agências

pág. 2

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Emoção, encantamento, amor em todas as apresentações do Coral do Sindicato 
dos Bancários do Ceará pelas agências. Essa foi a tônica das apresentações dentro 
do Circuito Natalino, que na semana passada, percorreu as unidades bancárias do 

Carlito Pamplona, Bezerra de Menezes e Centro. 
Por onde passou nas últimas semanas, o Coral do Sindicato, através da música, 
formou uma corrente do bem, anunciando o esforço que devemos fazer para 

que o amor sempre vença o ódio e que as pessoas nunca deixem de acreditar na 
humanidade, no amor, na justiça e na liberdade. E, principalmente, que nunca 

percamos a esperança.

CIRCUITO NATALINO

Trabalhadores e trabalhadoras, 

A esperança venceu o medo 
e temos agora que vencer o 

ódio. Nossa luta continua com 
determinação, com paixão e 

ousadia, pois ainda acreditamos 
em justiça, paz, fraternidade 
e solidariedade neste País. O 
futuro melhor virá pela força 
da unidade do povo brasileiro. 

Sim, a luta continua, com 
aqueles que tem fé e esperança 

de dias melhores.

Boas Festas!

Carlos Eduardo 
Presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará
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Trabalhadores tomam as ruas 
contra a Reforma da Previdência

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE

Mais de 10 mil pessoas partici-
param do dia nacional de luta 
contra a reforma da Previdên-

cia, em Fortaleza, no dia 5/12. O ato foi 
promovido pela Frente Brasil Popular, 
Povo Sem Medo e pelas Centrais Sindi-
cais mesmo após a votação da reforma na 
Câmara dos Deputados ter sido suspensa, 
pois a ameaça permanece e exige mo-
bilização permanente contra mais este 
ataque do governo golpista de Temer.

Os manifestantes se concentraram 
no cruzamento das avenidas da Uni-
versidade com 13 de Maio, no bairro 
Benfi ca, e saíram em caminhada pelas 
ruas até a sede do INSS, no Centro de 
Fortaleza. Na boca de todos as palavras 
de ordem: “não vamos aceitar mais esse 
golpe contra o trabalhador”, “se botar 
para votar, o Brasil vai parar” e “quem 
vota contra o trabalhador, não volta 
para o Congresso”.

Pelo Ceará foram realizadas ma-
nifestações ainda em Quixeramobim, 
Barbalha, Brejo Santo, Caucaia, Crateús, 
Crato, Ibaretama, Iguatu, Quixadá, Re-
denção e Russas.

Adiar a votação da reforma foi uma 
vitória da classe trabalhadora, mas a 
mobilização deve continuar. “Precisa-
mos manter a mobilização e o estado 
de vigilância, fazer pressão nos aero-
portos, em todos os eventos onde um 
deputado ou senador estiver presente, 
além de pressionar nas bases de cada 
parlamentar. Quem votar contra o povo, 
não volta em 2018!”, convocou o diretor 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
José Eduardo Marinho.

#APrevidênciaÉNossa

NA PRESSÃO – Pressionar deputados é tarefa fundamental da classe trabalhadora para impedir 
que o projeto de reforma da Previdência seja colocado em votação. Para ajudar nesta tarefa, a 
CUT atualizou o site Na Pressão, que possibilita enviar, de uma só vez, e-mail para todos os 

parlamentares indecisos ou a favor do governo do ilegítimo Temer pelo link “Ativar Ultra Pressão”. 
Faça pressão você tambem acesse: https://napressao.org.br/.
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PROJETO CULTURAL

Botequim dos Bancários fecha o ano com 
homenagem ao samba

O projeto cultural Botequim dos Bancários, cuja última edição deste ano foi realizada no dia 1º/12, trouxe programação 
diversifi cada e com boa música para homenagear o samba, comemorado no país no dia 2 de dezembro. A programação 

teve início com os DJ’s Carlos Rogério e Magnum, tocando samba em vinil, em seguida o Coral do Sindicato fez uma 
apresentação cantando sambas envolvendo o público presente.

O Cortejo do Maracatu Rei de Paus desfi lou no Botequim emocionando com sua batida cadenciada, e também com a 
coroação da rainha. Fechando as atrações da noite, se apresentaram o grupo Bonde Batuque, com o melhor do samba 

brasileiro, e também a Bateria do bloco de pré-carnaval do Sindicato, De Magote Não Tem Quem Derrote. A bateria do De 
Magote demonstrou como será o pré-carnaval dos bancários em 2018.

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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AÇÃO DO ANUÊNIO

Sindicato efetiva pagamento a mais 
164 funcionários do Banco do Brasil

Na quinta-feira, 7/12,  o Sin-
dicato dos Bancários do Cea-
rá  efetivou o pagamento de 

mais 164 beneficiários no processo de 
anuênio do Banco do Brasil, de acordos 
homologados pela justiça, devolvendo 
ao bolso dos bancários uma quantia 
em torno de R$ 3,6 milhões. Depois 
de negociação, o Sindicato conseguiu 
homologar os acordos e agora efetiva 

o direito com o pagamento aos fun-
cionários do BB.

A ação ajuizada pelo Sindicato 
beneficia a 1.680 funcionários do BB, 
composta de 84 processos de execução, 
dos quais já foram pagos 32. Os proces-
sos de execução restantes continuam 
a espera de liberação da Justiça. Os 
beneficiários da ação devem manter 
seu cadastro atualizado no site do 

Sindicato, no link www.bancariosce.
org.br/cadastro.php.

À medida que os processos sejam 
liberados, o Sindicato reunirá os bene-
ficiários para avalizarem a proposta do 
Banco do Brasil, devendo fazer acordo 
ou não. Caso o funcionário concorde 
com a proposta do BB, tem o pagamento 
efetivado; caso não concorde, o pro-
cesso de anuênio seguirá na Justiça.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE

NATAL

Breves

Lei das fi las: 92% das queixas são por 
demora

Apesar de estar em vigor há quase 15 anos, desde 
2003, a lei estadual 13.312, que prevê tempo máximo 
de espera de atendimento nas agências bancárias de 15 
minutos em dias normais e de 30 minutos na véspera 
e no dia seguinte a feriados, ainda está longe de ser 
uma realidade na maioria dos bancos do Ceará. Esta é, 
inclusive, a principal reclamação protocolada no Procon 
de Fortaleza em relação às instituições fi nanceiras na 
Capital. Só neste ano, de um total de 166 denúncias 
contra bancos, 92% (153) estão relacionadas ao tempo 
de espera nas fi las. Para a diretora do Procon Fortaleza, 
Cláudia Santos, é importante que o cidadão denuncie 
nos órgãos de defesa do consumidor, registrando o 
horário de chegada e saída das nas agências.

Com LER/Dort ou suspeita, procure o 
Sindicato!

Em 2016, o Itaú foi condenado por violações 
sistemáticas ao direito à saúde dos trabalhadores. 
Além de pagamento de multa, o banco fi cou obrigado 
a emitir CAT a todos os bancários com LER/Dort ou 
suspeita; não pode recusar ou questionar atestado 
médico, emitido por médico particular ou da rede 
pública; e não pode demitir trabalhadores com a 
doença. A decisão é válida em todo o País. Mas para 
valer a decisão judicial, o bancário deve procurar o 
Sindicato (85 3252 4266). O trabalhador dispensado 
nessas condições precisa informar ao Sindicato, 
previamente ou ainda no ato da homologação. Caso 
contrário, a decisão judicial deixará de ter os efeitos 
contra a conduta irregular do Itaú.
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O Sindicato realizou confraternização natalina dos bancários aposentados, na sexta-feira, dia 8/12, com a presença de cerca de 200 
aposentados. Na composição da mesa, estiveram o presidente do Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra, os diretores Plauto Macedo, da Secretaria 

de Aposentados, e Robério Ximenes, além do presidente da AABNB, Edson Braga.
A programação constou de café da manhã, apresentação dos emboladores Marreco e Pinto Branco; em seguida houve apresentação do Coral 

do Sindicato, encantando e emocionando a todos com mensagens de esperança, amor e solidariedade. Finalmente, houve sorteio de vários 
brindes com os presentes e a programação foi encerrada com almoço.

Sindicato reuniu bancários aposentados 
em confraternização
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Vitória da mobilização: 
Caixa continua 100% pública
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Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE

SÓ A LUTA TE GARANTE!

O Sindicato dos Bancários do Ceará realizou na 
quarta-feira, 6/12, um café da manhã para o paga-
mento dos valores fi nais para mais 60 benefi ciários da 
ação contra o Bradesco, em favor de ex-funcionários 
do BEC. O diretor do Sindicato, Robério Ximenes 
esclareceu os detalhes do processo, a luta do Sindi-
cato para garantir o direito dos becistas e, ao fi nal, 
fez o repasse dos cheques aos benefi ciários de mais 
três lotes.

O Sindicato dos Bancários do Ceará ajuizou essa 
ação em 1998, pedindo o pagamento de dois reajus-
tes salariais que o Banco do Estado do Ceará (BEC), 
não realizou na época, nas Convenções Coletivas 
de 1996/97 e 1997/98, e que fossem feitos esses 
refl exos, ou reajustes que o BEC não realizou, junto 
às verbas salariais, como 13º, férias, FGTS. Enfi m, 
todos os benefícios previstos pela legislação traba-
lhista e pelas Convenções Coletivas de Trabalho dos 
Bancários (CCT).

Graças à luta dos empregados e de 
suas entidades representativas, a Caixa 
se mantém pública. Pela segunda vez, 
em pouco mais de um ano, a mobilização 
conseguiu afastar o perigo de que o ban-
co se transformasse em uma sociedade 
anônima. Na reunião do Conselho de Ad-
ministração, realizada no dia 7/12, o item 
que propunha a transformação do banco 
em S/A foi excluído do texto a ser votado. 

Nesse mesmo dia, em Fortaleza, os 
empregados e o Sindicato dos Bancários 
do Ceará fizeram uma manifestação na 
frente do Edifício Sede para protestar 
contra a intenção do governo ilegítimo 
e golpista Temer de entregar a Caixa 
ao capital privado.  Transformar a Caixa 
em uma sociedade anônima seria mais 
um grande ataque de Temer contra a 
Caixa 100% Pública e sua função so-
cial, contra os empregados, empregos 
e direitos.  Encerrando o ato, o Coral 
do Sindicato fez uma apresentação com 
músicas de protesto e apoio à luta dos 
trabalhadores.

A mobilização dos empregados da Caixa 
começou cedo com conversas e debates 

pelas unidades, convocando-os ao ato. 
“Precisamos estar mobilizados e participar 
das atividades organizadas pelo Sindica-
to, porque a direção da Caixa já tentou 
mudar o estatuto por duas vezes, mas 

não conseguiu graças à mobilização dos 
empregados no País inteiro. Juntem-se 
ao Sindicato porque essa  luta é de todos 
nós”, ressaltou Túlio Menezes, secretário 
geral do SEEB/CE.
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Ação do BEC: Sindicato repassa valores a mais 60 benefi ciários 
da ação contra Bradesco
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AÇÕES DE EQUIPARAÇÃO BNB/BB

Sindicato convoca plenária 
para debater decisão judicial 
sobre alteração nos cálculos 

das ações
O juiz Mauro Elvas iniciou o despacho 

das primeiras ações de equiparação tanto 
daqueles que não aceitaram o acordo pro-
posto pelo BNB e prosseguem com suas 
ações, quanto das novas ações que não 
estavam incluídas no processo 1730/91. 
Esse despacho apresenta uma nova fór-
mula de cálculo das diferenças entre as 
funções em comissão do BNB e do BB que 
correspondem a aproximadamente 75% 
dos valores calculados pelo Sindicato.

O juiz Mauro Elvas pretende, confor-
me entendimento do Sindicato com sua 
assessoria técnica, estender essa decisão 
judicial das primeiras ações a todas as 
cerca de 350 planilhas que estão em tra-
mitação através do Sindicato (incluindo 
as ações que prosseguem na Justiça e as 
novas ações) e para agilizar o processo 
quer que o Sindicato dos Bancários atenda 
essa decisão judicial refazendo os cálculos 
de todas as planilhas para reapresenta-las 
em juízo.

Para explicar melhor essa nova fór-
mula de cálculo e tirar todas as dúvidas 
sobre a tramitação desses novos processos, 
o Sindicato dos Bancários convoca uma 
plenária dos benefi ciários dessas ações 
para o próximo dia 13/12 (quarta-feira), 
na sede da entidade (Rua 24 de Maio, 1289 
– Centro), às 18h30.

Seja você a diferença no Natal de 
pessoas em situação de rua!

Estamos na reta fi nal da Campanha 
Bancário Solidário e o Sindicato conta 
com o engajamento da categoria na 
arrecadação de alimentos não pere-
cíveis, destinados aos assistidos pela 
Toca de Assis, que são pessoas em 
situação de rua. A entrega será dia 
22/12, no Sindicato. Alguns alimen-
tos já chegaram, mas ainda falta sua 
colaboração!

ESPERAMOS SUA DOAÇÃO! As 
doações serão recolhidas nos locais 

de trabalho pelo Sindicato até o dia 22/12. Basta entrar em contato com as di-
retoras Rita (99179 0879) ou Iêda (99152 6757)

Verba extra para votar reforma
No esforço para convencer a base aliada 
de parlamentares a aprovar a reforma 

da Previdência, ainda este ano, o gover-
no do golpista Temer articula com as li-
deranças partidárias do Congresso uma 

“verba extra” para os Partidos. Com 
isso, Temer garante os votos que pre-

cisa para aprovar sua proposta nefasta 
de reforma da Previdência.  A verba ex-
tra  advém dos recursos previstos para 
serem usados pelos parlamentares, por 
meio de emendas individuais em 2018. 

Recado dado
Durante o ato de lançamento da ca-
ravana no Espírito Santo, dia 4/12, o 
ex-presidente Lula alertou o mercado 
que não adianta “fi car fazendo terro-
rismo” sobre sua possível vitória em 
2018; discursou; “porque o mercado 
sabe que quando eu cheguei na presi-

dência a gente devia US$ 30 bilhões pro 
FMI. Hoje tem reservas de mais de US$ 
250 bilhões e o FMI é que deve dinheiro 
para nós. Criamos milhares de empre-
gos com carteira assinada. Eles sabem 
que vão ter que me engolir”, completou, 

lembrando a frase usada por Zagallo, 
ex-técnico da seleção.
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BB vai pagar incorporação de 
gratifi cação

O Banco do Brasil informou no processo 
judicial, que vai incorporar a gratifi cação 

recebida pelos bancários abrangidos 
pela ação, que exerceram a função gra-
tifi cada por 10 anos ou mais. O banco 
adotou a medida em cumprimento da 
decisão da Ação Civil Pública ajuizada 

pela Contraf-CUT e federações associa-
das. O banco informou no processo, os 
valores incorporados serão pagos no dia 
20 de dezembro de 2017 sob a rubrica 
480 - Demanda Judicial Pagamento. Em 
Primeira Instância havia sido concedida 
liminar determinando o pagamento, que 

foi mantida com algumas alterações 
pela Segunda Instância. Os pagamentos 
serão feitos levando em conta a média 
dos valores recebidos nos últimos 10 

anos.


