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IGUALDADE E DIVERSIDADE

Por uma sociedade igualitária 

para todos e todas
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A Secretaria de Igualdade e da Diversidade 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
realizou em 2017 uma série de atividades 

priorizando a defesa e conscientização dos direi-
tos das mulheres. No dia 8/3, Dia Internacional 
da Mulher, o grito das mulheres cearenses foi 
contra a Reforma da Previdência, em caminhada 
pela Aldeota.  Ainda alusivo ao Dia da Mulher, o 
Sindicato recebeu a deputada federal Erika Kokay 
(PT), no dia 4/3, para debater os malefícios da 
Reforma da Previdência e da retirada dos direi-
tos trabalhistas.

A tradicional Caminhada Rosa  na Av. Beira 
Mar, no dia 22/10, levando informações sobre 
o câncer de mama e propagando o empodera-
mento feminino sobre sua prevenção. Por sua 
contribuição no Outubro Rosa, o Sindicato 
foi homenageado na Assembleia Legislativa 
dia 24/10. “Dedicamos essa homenagem às 
mulheres bancárias que nunca fogem à luta. 
O Outubro Rosa já é uma campanha vitoriosa, 
mas precisamos agora intensifi car a luta por 
mais  acesso aos exames para diagnóstico e 
condições de tratamento do câncer de mama”, 
afi rma Rita Ferreira, diretora da Secretaria de 
Igualdade e da Diversidade

O Coral do Sindicato dos Bancários do Ceará, sob a regência do maestro 
Rogério Jales, comemorou 10 anos de existência e, para celebrar esse feito e 
lançar a campanha Bancário Solidário 2017, realizou no Teatro do SESC Emiliano 
Queiroz, dia 9/11, o espetáculo musical “Fé, Luta e Solidariedade”. A apresen-
tação com casa lotada emocionou todo o público presente, que cantou junto e 
aplaudiu de pé. A partir daí, o Coral iniciou o Circuito Natalino 2017, visitando 
agências da capital e região metropolitana levando a mensagem de paz, espe-
rança e amor a bancários e clientes. O Coral da entidade participou ainda em 
agosto do programa “Cantares – Mostra de Corais”, no teatro José de Alencar.

Bancário Solidário – Em sua terceira edição em 2017, a campanha arrecadou 
alimentos não perecíveis para a Toca de Assis, que assiste moradores de rua.

10 ANOS: Coral do Sindicato – Fé, Luta e Solidariedade
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#NENHUMDIREITOAMENOS

Bancários vão às ruas e dizem 

Não à retirada de direitos
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2017 foi um ano de resistência e 
luta! Os bancários do Ceará 

participaram ativamente nas ruas da luta 
contra a retirada de direitos da classe tra-
balhadora promovida pelo governo golpista 
de Temer. A categoria bancária, tendo à 
frente, o Sindicato dos Bancários do Ceará 
participou de várias caminhadas, greves 
e atos contra as reformas trabalhista e 
previdenciária nefastas do governo, dizen-
do não à retirada de direitos.

Caravanas – Além de participar das 
atividades de ruas promovidas pela Frente 
Brasil Popular, CUT, CTB e demais Cen-
trais, o Sindicato promoveu no Interior 
as Caravanas de Mobilização Contra o 
Fim da Aposentadoria e dos Direitos 
Trabalhistas, com a encenação da peça 
O Merecido Fim do Vampirão Temerário e 
Seus Aliados Golpistas, com o grupo For-
mosura de Teatro e de autoria do diretor 
do Sindicato, Tomaz de Aquino. O objetivo 
era mobilizar e conscientizar a sociedade 
para os prejuízos dos trabalhadores com 
as reformas.

“Não podemos aceitar mudanças que 
retiram direitos históricos da classe 

trabalhadora. Do jeito que está proposta, 
a reforma da Previdência vai penalizar 

a todos que vão ter de trabalhar até 
morrer, sem conseguir se aposentar. 

Quanto à reforma trabalhista e a 
terceirização aprovadas pelo Congresso, 
para benefi ciar apenas os empresários 
fi nanciadores do golpe, vamos erguer 

trincheira de resistência”.
Carlos Eduardo, presidente do 

Sindicato dos Bancários do Ceará
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Sindicato recupera direitos 

importantes na Justiça do Trabalho
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Em 2017, o Sindicato resgatou 
para os bancários direitos impor-
tantes na Justiça do Trabalho. 

Destaque-se o pagamento de valores 
fi nais para ex-becistas em ação ganha 
contra o Bradesco e da conquista de 
um acordo para o anuênio do Banco 
do Brasil. Na primeira quinzena de no-
vembro, o Sindicato fez um mutirão de 
petições para ajuizar o máximo possível 
de ações antes da entrada em vigor 
da nova lei trabalhista aprovada pelo 
governo golpista que traz enormes 
prejuízos aos trabalhadores. O depar-
tamento jurídico funciona de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, com seis 
advogados plantonistas e estagiários 
para atendimento. O Sindicato orienta 
ainda que os bancários mantenham 
seus cadastros atualizados para casos 
de informes sobre ações coletivas e 
individuais. Para atualizar seu cadastro 
acesse www.bancariosce.org.br ou 
ligue 85 3252 4266.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

A temporada de esportes 
do Sindicato dos Bancários 
do Ceará em 2017 foi marca-
da por muita emoção, lazer, 
interação e congraçamento. 
Teve motobancários, torneios 
novos de futebol, tudo num 
clima de muita descontração. 
No Futebol, a Apcef foi campeã 
arrastão do I Campeonato 
Master de Futsal e também 
venceu a 35ª edição do Futsal 
Aberto. O Bradesco levou o 
título do 31º Campeonato de 
Futsoçaite, numa fi nal dispu-
tada contra o Safra.

Para 2018, além do fu-
tebol e do motobancários, a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
do Sindicato está preparando 
novas competições como o I 
Campeonato de Vôlei de Praia 
4x4, com quartetos mistos e a 
volta dos Passeios Ciclísticos.

Esporte: Emoção e interação na temporada de 2017
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Luta do Sindicato contribui para 

aprovação de lei estadual 
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SEGURANÇA BANCÁRIA

A luta do Sindicato dos Bancários do Ceará por mais 
segurança nos bancos conquista aprovação de lei 
estadual de segurança bancária, aprovada pela 

Assembleia Legislativa em mensagem do governador 
Camilo Santana, a partir de contribuições do Sindicato. 
A lei aguarda sanção governamental.

Segundo o presidente do SEEB/CE, Carlos Eduardo 
Bezerra, “essa lei coroa a luta que o Sindicato vem reali-
zando por mais segurança bancária, tendo já conseguido 
a aprovação do Estatuto Municipal de Segurança - Lei 
nº 9.910, de 25/6/2012, uma iniciativa do próprio Sin-
dicato, sendo o autor o vereador Acrísio Sena (PT/CE)”.

A lei avança em vários pontos a partir do Estatuto 
de Fortaleza quando prevê a proibição dos bancários 
fi carem com a guarda das chaves dos cofres, o que 
tem motivado o crime organizado a atacar na forma 
de sequestros e extorsões, mediante sequestros de 
familiares.

Explosões prejudicam Interior – O fechamento de 
agências bancárias explodidas no Interior do Ceará con-
tinua sendo uma preocupação séria para funcionários e 
clientes. Em 2017, mais de 30 municípios cearenses 
fi caram sem atendimento bancário. Dirigentes do Sindi-
cato visitaram os municípios, conversando com funcio-
nários e a população, constataram a situação crítica. 
Com a lei estadual, a expectativa é que, a exemplo de 
Fortaleza, os ataques no Interior diminuam.

A Secretaria de Aposentados realizou vários eventos em 2017 com o objetivo de valorizar os bancários aposentados que 
muito já contribuíram para o desenvolvimento do País. Destaque para os eventos, café da manhã dia 24/2, para comemorar o 
Dia do Aposentado. Já no dia 12/5, a palestra “A Comida Ancestral e sua infl uência na Culinária Brasileira”, com o Chef Clóvis 
Lima, comemorou o Dia das Mães. Fechando o ano, dia 8/12 aconteceu a confraternização natalina.  “Nosso intuito é apro-
ximar os bancários aposentados da entidade, promovendo cada vez mais ações que tragam benefícios para esse segmento 
importante da categoria”, afi rma o secretário de Aposentados, Plauto Macedo.

Sindicato valoriza os bancários aposentados



As vivências “Cui-
da, que o fi lho também 
é seu”, realizadas 
sempre pelo Sindica-
to, foi um programa 
criado pela Secre-
taria de Saúde para 
humanizar e garantir 
a licença de 20 dias 
para pais bancários; 
importante direito 
conquistado pela ca-
tegoria, garantido na 
cláusula 26 da Convenção Coletiva dos Bancários 2016/2018. A atividade sobre paternidade responsável é pré-requisito para 
conseguir o benefício. Informações com a diretora Jannayna Lima (85) 99183 7901.

Pesquisa – A Secretaria de Saúde realizou ainda uma pesquisa sobre a saúde dos bancários do Ceará, sob a responsabili-
dade da pesquisadora da UFC, professora Marcelle Fernandes. A pesquisa foi feita online e questionários físicos também foram 
entregues aos bancários nas unidades para analisar como vai a saúde da categoria. O resultado será divulgado em breve em 
nossos meios de comunicação e subsidiará futuras mesas de negociações com os bancos.
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O Sindicato dos 
Bancários do 
Ceará está 

sempre na luta e 
na resistência pela 
defesa dos direitos 
dos trabalhadores, 
mas também valo-
riza a cultura e a 
integração entre 
bancários, seus familiares e amigos. O 
projeto cultural Botequim dos Bancá-
rios acontece toda última sexta-feira 
de cada mês e traz sempre atrações 
temáticas reunindo bancários e suas 
famílias num animado happy-hour na 
sede da entidade. Além disso, pelo 
quarto ano consecutivo, o bloco de 
pré-carnaval dos bancários, De Ma-
gote Não Tem Quem Derrote, realizou 
quatro apresentações no Mercado 
dos Pinhões, durante o pré-carnaval 
de Fortaleza, ao som do melhor do 
samba-enredo. E no mês de abril, o 
Sindicato realizou a VI edição do Pas-

Atividades culturais reúnem 

bancários e familiares 

CULTURA

SAÚDE
Palavra de ordem: garantir direitos e 

ambiente de trabalho saudável

seio Cultural e Religioso, dessa vez visitando 
na Sexta-feira Santa a cidade de Canindé e no 
Sábado de Aleluia, Paracuru.

“O Sindicato não é só luta. Nós também 
investimos na cultura e no lazer proporcionando 

para todos momentos de descontração, 
animação e integração entre entidade, 
bancários, familiares e amigos”, afi rma o 
secretário de Cultura do Sindicato, Tomaz 
de Aquino.
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Defesa dos bancos públicos foi 

prioridade em 2017

RESISTIR E LUTAR!

O Sindicato encampou durante 2017 uma intensa campanha em defesa dos bancos 
públicos e do seu papel como agente de desenvolvimento e instrumento de políticas 
sociais. Foram realizados atos, passeatas, reuniões por local de trabalho, visitas 

às câmaras de vereadores por todo o Estado, com o objetivo de conscientizar a categoria 
e a sociedade da importância de se manter essas instituições como patrimônio público. 

Essas atividades culminaram com o lançamento da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Bancários públicos, durante audiência pública mista com a participação de 
vereadores de Fortaleza e deputados estaduais, bem como lideranças sindicais locais e 
nacionais, realizada na Câmara Municipal de Fortaleza, dia 27/10. A partir daí, uma série 
de audiências públicas passou a acontecer em diversos municípios do Estado, reunindo 
inclusive trabalhadores rurais, com o objetivo de construir um processo de resistência 
contra a política de privatizações, patrocinada pelo governo golpista de Temer. “A nossa 
luta é denunciar o desmonte das politicas públicas, onde o povo é o maior atingido”, 
afi rmou Carlos Eduardo Bezerra, presidente do SEEB/CE.

Defenda a Caixa 

você também!

Uma campanha 
específi ca foi lançada 
no Ceará no dia 18/10, 
com grande ato na 
agência da Praça do 
Ferreira. O objetivo da 
campanha é enfatizar 
a importância da Cai-
xa para a população, 
especialmente os mais carentes já que 
é o banco que gere o FGTS, o Seguro 
Desemprego e o PIS/PASEP e diversos 
programas sociais.  “O debate que tem 
de ser feito nesse momento ultrapassa 
as fronteiras da Caixa e avança para toda 
a sociedade, pois é necessário esclarecer 
a população sobre o que vai acontecer 
se o banco fosse privatizado. Mas com 
a nossa mobilização, garantimos que a 
Caixa continue 100% pública”, afi rma 
Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 
dos Bancários e da Fenae,

“O debate 
que tem 

de ser 
feito nesse 
momento 

ultrapassa 
as 

fronteiras 
da Caixa 
e avança 

para dentro 
dos municípios, para as Câmaras 

Municipais, pois é necessário esclarecer 
a população brasileira sobre o que vai 
acontecer se o banco for privatizado. 
Isso seria trágico para a sociedade”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 
dos Bancários e da Fenae
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SINDICATO EM AÇÃO

Funcionários do BNB protestam contra 
fechamento de agências Planejamento do Sindicato para 2017 Abertura de Curso CPA-20

III Congresso da Fetrafi /NE, em Fortaleza 

VI Conferência Regional da Fetrafi /NE

Dia dos Pais no Clube da Caixa

19ª Conferência Nacional dos Bancários

Posse de novos bancários do BB

1º Seminário de Segurança Bancária

Audiência em defesa dos bancos públicos 
na Câmara Municipal de Aiuaba

Encontro Estadual dos Bancários 


