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Por iniciativa do governador Camilo Santana, a partir da proposta do 
Sindicato dos Bancários, o Ceará é pioneiro ao criar lei que regulamenta as normas 

de segurança para bancos no Estado (pág. 3)
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Segurança Bancária
Agora é lei no Ceará



   Tribuna
BancáriaEdição 1507  |  8 a 13 de janeiro de 2018

NA PRESSÃO!

Trabalhadores devem manter mobilização 
contra a reforma da Previdência

2

Após grandes manifestações realizadas em dezembro e toda a pressão da socie-
dade contra a reforma da Previdência, o governo recuou e anunciou o adiamento da 
votação das famigeradas medidas para fevereiro.  O fato de o governo golpista bater 
cabeça sobre a votação é fruto da mobilização dos trabalhadores, que estão em estado 
de greve e da população em geral, já que 85% são contra a reforma e os políticos estão 
com medo das urnas. Adiada ou não a votação, vamos manter a luta contra o fi m da 
aposentadoria convidando bancários a mandarem mensagem aos deputados pelo 
site napressao.org.br. Confi ra abaixo as mudanças que o governo golpista quer fazer:

• Idade mínima: 62 anos/
mulheres e 65/homens.

• E vai piorar: emenda à 
reforma prevê que a cada 
4 anos de aumento da 
expectativa de vida, haverá 
aumento de 1 ano na idade 
mínima para a aposentadoria. 
Com isso, você corre o risco 
de se aposentar somente aos 
70 anos.

• Expectativa de vida é 
desigual! Um morador dos 
Jardins vive em média 79,4 
anos, enquanto no Jardim 
Ângela vive 55,7 anos. (Mapa 
da Desigualdade/Rede Nossa 
São Paulo).

• Aposentadoria integral só com 
40 anos de contribuição.

• O cálculo do valor do benefício 
vai levar em conta todos 
os salários, inclusive os 
mais baixos, do começo da 
carreira. Hoje, leva em conta 
a média dos 80% maiores 
salários.

O QUE VEM 
POR AÍ
COM A REFORMA
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VITÓRIA DA LUTA!

Lei de segurança bancária inédita é 
sancionada pelo Governo do Ceará
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“Por iniciativa do Governo, nós alcan-
çamos uma vitória. Agora a lei de segu-
rança bancária do Ceará é referência no 
Brasil”, afi rmou o presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo 
Bezerra, durante a solenidade em que o 
governador Camilo Santana sancionou, no 
dia 14/12, a lei que regulamenta as nor-
mas de segurança para estabelecimentos 
bancários no Estado.

Lembrou ainda Carlos Eduardo que 
da lei constam medidas apresentadas ao 
governador em 2015, em audiência soli-
citada pelo Sindicato. Para ele, o Governo 
do Ceará dá exemplo para todo o País ao 
prezar pela segurança e legislar sobre as 
responsabilidades dos donos de institui-
ções bancárias, numa iniciativa pioneira 
em todo o País. E completou: “o mercado 
paralelo do crime organizado não tem 
tido uma resposta sufi ciente por parte dos 
bancos, mas tem tido um esforço muito 
grande por parte de forças públicas. É uma 
profunda vitória”, afi rmou.

Na solenidade de assinatura da sanção 
da lei, realizada no Palácio da Abolição em 
Fortaleza, o governador Camilo Santana, 
autor da mensagem aprovada pela Assem-
bleia Legislativa no mês de novembro, 
destacou a importância da lei: “Esse debate 
já vinha sendo feito há muito tempo com 
as instituições fi nanceiras, que são quem 
mais lucram nesse país. Mas, mesmo assim, 
os donos de banco não compreenderam 
a importância de tomar essas medidas. 
Então, resolvemos fazer a lei para obrigar, 
garantindo segurança dos clientes e dos 
servidores. Não é papel do Estado garantir 
segurança nas agências bancárias. É uma 
lei importante, somos o primeiro Estado 
do Brasil que faz uma lei desse porte. Que 
sirva de exemplo para esse grande debate 
que estamos levantando”, disse Camilo 
Santana.
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Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE
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DIA NACIONAL DE LUTA

Bancários do Santander cruzam os 
braços no Centro de Fortaleza

Os bancários da agência Santander na 
Rua Major Facundo paralisaram as ativi-
dades dia 20/12, durante Dia Nacional de 
Luta contra as atitudes recentes do banco, 
tendo como base a nova lei trabalhista, 
tomadas sem qualquer negociação com 
o movimento sindical. 

O banco implantou um sistema para 
forçar a assinatura em um “Acordo In-
dividual de Banco de Horas Semestral”. 
Além de ser inconstitucional, a medida 
mostra o total desrespeito do banco es-
panhol para com os trabalhadores e seus 
representantes sindicais. Também sem 
nenhuma negociação, o Santander alterou 

o dia do pagamento da folha salarial do dia 
20 para o dia 30 e os meses de pagamento 
do 13º salário, antes março e novembro, 
para agora maio e dezembro. 

Além disso, os trabalhadores tam-
bém vêm sofrendo com os aumentos 
abusivos do plano de saúde e com o 
medo constante de demissões. Nos úl-
timos dias, o banco dispensou 200 fun-
cionários em todo o país. O Santander 
também já informou que vai aplicar o 
parcelamento das férias. Os bancários 
questionam a arbitrariedade do banco 
e solicitam a imediata suspensão do 
sistema. O banco apenas confirmou a 

medida e disse que não haveria nego-
ciações sobre ela.

O diretor do Sindicato, Eugênio Silva, 
funcionário do Santander, convoca todos 
os funcionários do banco no Ceará a per-
manecerem em mobilização constante. 
“Essa paralisação deve ser só o começo 
da nossa luta. Se não reagirmos agora, 
enquanto estamos ainda sob a vigência 
da nossa Convenção Coletiva e do nosso 
aditivo, o Santander vai continuar cortan-
do direitos em todos os âmbitos que essa 
nova lei permitir. Nossa mobilização é 
agora, mais do que nunca, a nossa principal 
demonstração de força”, disse.

Na última edição do Motobancários em 2017, 
dia 23/12, os bancários adeptos do motociclismo 
foram com destino ao litoral oeste, na Praia de 
Lagoinha, em Paraipaba. O Motobancários é uma 
das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 
do Sindicato dos Bancários do Ceará.

O movimento nasceu em 2011 e é aberto a 
todos os bancários que gostam de moto. Não 
existe um padrão de moto para participar. O 
objetivo é proporcionar bons momentos aos 
adeptos do motociclismo e fortalecer os laços de 
amizade dentro da categoria. Para fazer parte 
desse projeto ou saber mais informações sobre 
os próximos passeios, entre em contato com 85 
9.9155 3632 (Ribamar) ou 9.9155 4822 (Bosco).

Esporte e Lazer: Motobancários visita Praia de Lagoinha
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FÉ, LUTA E SOLIDARIEDADE

Campanha Bancário Solidário arrecada 
quase 2 mil quilos de alimentos

A Campanha Bancário Solidário 2017 
arrecadou o número recorde de quase 
duas toneladas de alimentos, além de 

doações em dinheiro, roupas, produtos de 
higiene e chinelos. Mais uma vez, o Sindicato 
contou com o engajamento da categoria e 
de parceiros do movimento sindical e social 
na arrecadação desses alimentos, que fo-
ram entregues à instituição Toca de Assis, 
que assiste pessoas em situação de rua, 
em confraternização realizada na sede do 
Sindicato na sexta-feira, dia 22/12. 

O Coral do Sindicato, que solicitou as 
doações durante o Circuito Natalino, brin-
dou os presentes com sua participação. Ao 
fi nal, a bailarina Letícia Ferreira emocionou 
a todos com uma interpretação da música 
Imagine, de John Lennon.

“Apesar do Brasil de hoje, em que 
existem pessoas que mandam tocar fogo 
naqueles que não tem para onde ir, nós 
ousamos sonhar com um mundo onde as 
pessoas possam viver como irmãos. Todos 
nós que fazemos o Coral, a Diretoria do 
Sindicato, estamos muito gratos pelas 
doações. Quero deixar aqui o nosso muito 
obrigado a todos vocês”, agradeceu a di-
retora do Sindicato, Ieda Marques.

Este ano para fortalecer a campanha, 
contamos com o apoio da: Fetamce; Sind-
jorce; Mova-se; Apeoc; Sintsef; AABB; 
Afabec; Associação dos Defensores Públi-
cos, Associação dos Aposentados da Caixa 
Econômica, Associação de Aposentados dos 
Funcionários Públicos Federais e Associação 
dos Moradores do Bairro Ellery. 

A irmã Maria Celina, representante da 
Toca de Assis, falou sobre a importância 
das doações para a instituição e entida-
des parceiras. “Essa doações são muito 
importantes pois não temos ajuda de ór-
gãos públicos. Quem puder acessar nosso 
site (tocadeassis.org.br), conhecer nosso 
trabalho e continuar nos ajudando, nós 
agradeceremos muito”, afi rmou.

“Quero falar aqui da minha gratidão 
a todos que colaboraram. A lição que 
fica não é só a arrecadação, mas a for-
ça da solidariedade, da união. Cada um 
com sua colaboração, isso nos traz algo 
que os olhos não veem, mas o coração 
precisa sentir”, afirmou a secretária de 
Igualdade e Diversidade do Sindicato, 
Rita Ferreira.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

Sindicato garante interdição do BB Praça 
do Carmo após vazamento
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Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

No dia 19/12, a agência do Banco do Brasil 
Praça do Carmo, em Fortaleza, foi fechada 
após um vazamento no sistema de combate 
a incêndio no 6º andar do prédio. Houve 
vazamento para os demais andares, antes 
da contenção. O Sindicato dos Bancários do 
Ceará esteve no local e, para preservar as 
condições de trabalho, convocou a Defesa 
Civil e o Corpo de Bombeiros que, após fi s-
calização, concordaram em manter fechado 
todo o prédio.

A direção do BB, com o volume de água 
que tomou os andares e o risco iminente de 
incêndio, suspendeu o atendimento externo 
e desligou a energia dos andares, mantendo 
aberto somente o autoatendimento.

A gerência do BB informou que o prédio 
estava em obra de adequação de todo o sis-
tema de combate e prevenção a incêndio, 
há cerca de quatro meses, já estava em 
estágio final, quando houve o vazamento. 
A Defesa Civil interditou vários andares. 
No prédio trabalham cerca de 150 funcio-
nários distribuídos em oito unidades do 
Banco do Brasil.

Breves

Sete em cada dez são contra 
privatizações

Sete em cada dez brasileiros são contra a 
privatização de empresas públicas, segundo pesquisa 
do Datafolha.  A maioria (67%) da população 
também crê que a venda das estatais para grupos 
estrangeiros traz mais prejuízos que benefícios. A 
oposição às privatizações predomina em praticamente 
todos os segmentos sociais analisados — por 
região, sexo, escolaridade, preferência partidária e 
aprovação à gestão Temer. Os moradores do Norte e 
do Nordeste são os que mais se opõem – com taxas 
de 78% e 76% de reprovação, respectivamente –, 
enquanto os do Sudeste são os que melhor aceitam a 
ideia: são 67% contrários e 25% a favor.

Governo esconde verdade sobre a reforma 
da Previdência
Ao contrário do que diz a turma de Temer, a PEC 287 não 
vai mexer nas altíssimas aposentadorias do Judiciário e 
do Legislativo, nem dos militares. Querem acabar com a 
sua aposentadoria, mas a deles continuará intocada. Os 
bancos vão aumentar seus lucros e os prejudicados serão 
os trabalhadores e os mais pobres. Você sabia que a dívida 
de grandes empresas, principalmente dos bancos, é maior 
do que o “rombo” que o governo alega existir na Previdência? 
Junte-se à mobilização constante e forte contra o fi m da 
nossa aposentadoria. Temos que manter o foco, pois o governo 
golpista de Temer está com difi culdade de conseguir os 308 
votos necessários na Câmara para aprovar a PEC, pois os 
deputados estão de olho nas eleições de 2018. Sabem que o 
povo já deu o seu recado: Se votar, não volta!
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VITÓRIA DOS TRABALHADORES!

Juiz afasta reforma trabalhista em caso de 
incorporação de função na Caixa Econômica Federal 
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O Juiz da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Eliude dos 
Santos Oliveira, concedeu liminar, no dia 18/12, 
determinando que a Caixa Econômica Federal 

mantenha a incorporação de função para os empregados 
admitidos até 10 de novembro de 2017 e que tenham ou 
venham a completar, pelo menos, dez anos de função 
gratifi cada. 

A empresa assegurava, por meio de normativo interno 
(RH 151), que a gratifi cação de função fosse incorporada 
ao salário quando o empregado contasse com mais de dez 
anos de função e viesse a ser destituído, sem justo motivo, 
da função gratifi cada. O direito à incorporação da função 
para empregados com mais de dez anos foi pacifi cado no 
Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula 372. 

Com a reforma trabalhista, instituída pela Lei 13.467, a 
Caixa Econômica Federal revogou, no dia 10/11 (véspera 
da vigência da reforma trabalhista), o RH 151, alegando 
que a nova lei não assegurava mais este direito. 

Em resposta à ação ajuizada pelo Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará, o Juiz Eliude dos Santos afastou a aplicação 
da reforma trabalhista para os empregados que estavam 
trabalhando na empresa até o dia 10 de novembro de 
2017. Isto signifi ca que estes empregados continuarão 
a ter direito à incorporação de função de forma gratifi -
cada, quando contarem dez ou mais anos de percepção 
de função. 

Em sua decisão, afirma o Juiz que: “Os efeitos da 
revogação do normativo RH-151 jamais poderão atin-
gir situações funcionais pretéritas já consolidadas e 
tuteladas pelo princípio constitucional do direito ad-
quirido (art. 5º, inc. XXXVI, CF/88). Além disso, o temor 
implantado no conjunto dos empregados da CEF, em 
decorrência da inexplicável e apressada revogação do 
normativo interno (RH-151), motivada pela devastadora 
reforma trabalhista (lei 13.467/2017), aliada ainda às 
afirmações da ré de que a Súmula 372 do TST não sub-
sistirá e deixará de ter efeitos práticos em face da nova 
redação do § 2º do artigo 468 da CLT, podendo a CEF 
inclusive dispensar empregado de cargo comissionado 
a qualquer tempo, sem a necessidade de qualquer com-
pensação financeira, caracteriza, inquestionavelmente, 
um perigo de dano permanente e de difícil reparação 
ao conjunto de empregados que laboram no período 
de vigência do referido normativo”.

“O reconhecimento na Justiça desse 
direito dos empregados da Caixa é 

uma importante vitória para a classe 
trabalhadora nesses tempos em que o 

governo golpista só pensa em caçar o que 
conquistamos com muita luta. Essa decisão 

fortalece ainda mais nosso ânimo para 
seguir lutando, mas é fundamental que 
estejamos todos mobilizados para evitar 

toda e qualquer retirada de direitos”
Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 

dos Bancários do Ceará e da Fenae
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Aplicativo Bateu
Com o objetivo de minimizar os transtor-
nos no trânsito, a AMC lançou o Boletim 
de Acidente de Trânsito Eletrônico Uni-
fi cado de Fortaleza (Bateu), ferramenta 
do aplicativo AMC Móvel que permite ao 
usuário registrar ocorrências de trân-
sito sem vítimas, sem necessidade de 

aguardar a chegada de equipes no local. 
O usuário deverá informar – em, no máxi-
mo, 30 dias após o acidente – os dados 
dos veículos e dos condutores envolvi-
dos, testemunhas, imagens do local do 
acidente e dos danos materiais, além de 

um breve relato da ocorrência. 

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Sindicatos e BNB realizam 
última negociação do ano
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Expediente

A C o n t r a f -
CUT, asses-
sorada pela 

Comissão Nacional 
dos Funcionários 
do BNB (CNFBNB), 
e a direção do 
Banco do Nordes-
te do Brasil (BNB) 
realizaram a última 
reunião de nego-
ciação em 2017, 
no dia 12/12. Na 
abertura foi apre-
sentado estudo 
sobre a situação 
fi nanceira da Camed cuja avaliação será 
feita pelas Entidades.

Na sequência, o Banco apresentou 
medidas que serão implementadas neste 
ano para adequação ao novo sistema de 
registro do governo federal para adminis-
trar as informações dos trabalhadores 
(eSocial). Serão realizadas campanhas 
de atualização cadastral para um sanea-
mento de dados dos funcionários, além de 
mudanças de processos normativos, como 
folha de pagamento e marcação de férias. 
A folha permanecerá sendo paga no dia 20 
e os acertos serão quitados até o 3º dia 
útil de cada mês subsequente.

A Contraf e os Sindicatos  cobraram 
a implementação de protocolo a ser utili-
zado quanto à prevenção de confl itos no 
ambiente de trabalho, cláusula assegurada 
na CCT e subscrita pela direção do BNB. 
A orientação é enviar todos os casos ao 
Ambiente de Gestão de Pessoas do Banco. 
Os representantes dos trabalhadores so-
licitaram providências em relação a casos 
do conhecimento do BNB.

Revisão do PCR – A Contraf solicitou 
a retomada do debate sobre a revisão 
do PCR. Segundo o coordenador da 

Caged
Em novembro, mês em que entrou em 

vigor a reforma trabalhista, o país fechou 
12.292 vagas com carteira assinada 

(-0,03%), segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho. A indústria de 
transformação eliminou 29.006 postos 
(-0,39%). A construção cortou 22.826: 
-1,04%. A agricultura, 21.761 a menos 
(-1,34%). Também fecharam vagas os 
serviços (-2.972) e a administração 

pública (-2.360). Em 12 meses, o Caged 
mostra perda de 178.528 empregos 

(-0,46%). São 14,586 milhões de 
contratações e 14,764 milhões de 

demissões.

Casas de Cultura
As inscrições para a seleção das Casas 
de Cultura da UFC serão realizadas en-
tre 12 e 17/1, através do site da Coor-
denadoria de Concursos (www.ccv.ufc.

br). A taxa de inscrição custa R$ 70,00. 
A seleção é para preenchimento de 418 

vagas dos cursos de alemão, inglês 
(britânico), francês, espanhol, italiano, 

português e esperanto. As provas serão 
aplicadas na manhã do dia 28 de janeiro

CNFBNB, Tomaz de Aquino, o funciona-
lismo apresentou uma proposta, mas 
não houve resposta do Banco. O diretor 
de Administração e TI, Cláudio Freire, 
sinalizou que a empresa não tem espaço 
para debater o PCR no momento, pois 
o que está em debate atualmente é o 
plano de funções. 

Auxílio-doença – Os representantes 
dos trabalhadores reivindicaram ao BNB 
que, em casos onde a perícia do INSS con-
siderar o funcionário apto e o médico do 
Banco considera-lo inapto para o retorno 
ao serviço, que o seu benefício seja pago 
pelo BNB até que o recurso seja julgado.  
O Banco fi cou de analisar.

Concursados – Questionado pela 
Contraf sobre a convocação de novos 
concursados, o Banco esclareceu que 
estabeleceu patamar mínimo de 65% 
de lotação em todas as unidades e só 
foram convocados novos funcionários 
onde havia lotações abaixo dessa média e 
assim mesmo respeitada a orientação do 
Governo de limitar a 15% do efetivo que 
aderiu ao último Programa de Incentivo ao 
Desligamento.

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE


