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Sindicato em reunião com
Bradesco debate empregos e
condições de trabalho
Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Nas informações dadas na reunião com o Sindicato no dia 16/1,
o banco garante reabertura de agências explodidas no Interior e também vai
contratar mais bancários e bancárias no Estado (pág. 3)
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Temer promete mais R$ 10 bi para
deputados aprovarem sua proposta
A verba seria destinada para finalização de obras em redutos eleitorais dos
parlamentares que votarem a favor da
proposta do governo; dinheiro viria da
própria “economia” gerada com a aprovação das mudanças.
O governo golpista Temer tenta de
qualquer forma angariar votos de deputados para que a reforma da Previdência
seja aprovada na Câmara. Para isso, uma
das suas últimas cartadas foi prometer
que parte da “economia” gerada pelas mudanças das regras de aposentadoria seria
destinada para deputados que votarem a
favor da medida.
A ideia do governo ilegítimo é destinar
cerca de R$ 10 bilhões para a finalização de
obras em redutos eleitorais de quem votar
pela reforma, mitigando assim o impacto
eleitoral negativo decorrente de votos favoráveis a um projeto que afasta milhões
de brasileiros da aposentadoria pública. As
informações são de Julio Wiziack e Daniel
Carvalho, da Folha de S.Paulo.
Para a economista Denise Lobato,
professora e pesquisadora da UFRJ, o governo Temer, ao invés de combater o alegado “rombo” nas contas da Previdência,
está criando um déficit por meio de sua
política recessiva, de congelamento dos

Nosso recado é “se votar, não volta!”
É importante que os trabalhadores brasileiros estejam atentos,
unidos e mobilizados para que não caiam nas armadilhas do governo
Temer. Os parlamentares estão em pânico com a possibilidade de
nunca mais se elegerem caso votem pela reforma e o governo
usa de todos artifícios para conseguir os votos que precisa para
aprovar sua proposta.
investimentos públicos, arrocho salarial
e corte de direitos dos trabalhadores. De
acordo com a economista, é essencial para
a Previdência que se lute por uma política

macroeconômica que seja desenvolvimentista, voltada para o pleno emprego, para
o retorno da recuperação da renda e dos
postos de trabalho.

Parabéns, bancários e bancárias aposentados!
“Após anos de dedicação e muito trabalho, o dia 24 de janeiro, Dia
Nacional dos Aposentados é mais do que necessário para celebrar os
companheiros bancários bancárias aposentados que deram sua contribuição na construção do país. A história do Sindicato está ligada
a esses trabalhadores, hoje aposentados, que ontem empunhavam as
bandeiras de luta da categoria e que hoje continuam a tremular em
novas mãos, mas com os mesmos ideais. Parabéns por todo o esforço e
obrigado por terem ajudado no desenvolvimento do nosso país!”
Plauto Macedo, Secretário de Aposentados do SEEB/CE
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BRADESCO

Sindicato apresenta reivindicações à
diretoria e gerências regionais
Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Bradesco garante ao Sindicato que as agências explodidas no Interior
serão reabertas, que está contratando novos bancários e bancárias,
atendendo nossa reivindicação de mais contratações.
A reunião entre o Sindicato e representantes do Bradesco aconteceu na terçafeira, 16/1, com respostas positivas às suas
reivindicações apresentadas. As principais
questões em debate foram sobre emprego e
condições de trabalho. O Bradesco informou
que está em processo de contratação de pessoal e de promoções dos seus funcionários.
EMPREGOS - Na reunião foi pautada a
questão das agências que estão sufocadas,
principalmente aquelas que tiveram muitas
adesões ao Plano de Desligamento Voluntária Especial (PDVE) que somente no Ceará,
aderiram 203 bancários. Em resposta ao Sindicato, o Bradesco anunciou que contratou
123 novos funcionários, e que se prepara
para contratar mais uns 50.
PROMOÇÕES - Quanto às questões sobre
transferências e condições de trabalho, o Sindicato reivindicou ao Bradesco promoções
para os trabalhadores no âmbito comercial
e administrativo. O banco informou que
70% dos gerentes gerais foram promovidos
no final do ano passado e outras promoções
estão acontecendo em todos os níveis nas

agências. No entanto alerta, que algumas
promoções deixam de acontecer por falta
de certificações dos bancários.
NÚMERO DE AGÊNCIAS - O Sindicato
reivindicou maior atenção às agências do
Interior, especialmente as explodidas por
bandidos, que não oferecem condições de
trabalho, nem de atendimento. O Bradesco
anunciou que nenhuma agência e nenhum
PAA serão fechados no Ceará e, ainda, todas
as agências explodidas serão reconstruídas
e reabertas à população. Na reunião foi citado o caso de Pedra Branca, cujo quadro é
reduzido e ainda trabalha nas instalações
da Prefeitura.
Esse tipo de reunião entre o Sindicato e a
direção do Bradesco devem continuar acontecendo, ficando um indicativo para uma nova
reunião daqui a três meses. Representando
o Sindicato na mesa, Carlos Eduardo Bezerra,
presidente do SEEB/CE, os diretores Gabriel
Rochinha, Bosco Mota, Antônia Marques, Túlio
Menezes e Humberto Filho. Pelo Bradesco,
Paulo Aguiar, Diretor Regional, e os Gerentes
Regionais Bresolini e Samuel, além do assessor
da Diretoria, Antônio José.

“A avaliação da reunião é positiva;
nós questionamos a situação das
agências explodidas no Interior,
sobre a nossa preocupação diante
do fechamento de outros bancos
e sobre a necessidade de mais
trabalhadores nas agências . O
banco disse que todas as unidades
estão mantidas, também assegurou
que está repondo pessoal.
Queremos é isso, estancar a sangria
de fechar postos de trabalho e
contratação de mais bancários e
bancárias, diante da necessidade e
da alta lucratividade do banco”
Gabriel Rochinha, diretor do
Sindicato .
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Denúncias contra gestores devem ser investigadas,
mas banco deve permanecer 100% público

A

Caixa Econômica Federal é um
banco público e está presente na
vida de todo o povo brasileiro.
Sua maior marca desde que foi criada em
1861 é o compromisso com cada cidadão
deste país, notadamente com o segmento
mais pobre da população. Como principal
parceira do governo federal, a Caixa tem
papel fundamental na política de inclusão social. Financia ações como moradia,
saneamento básico (água e esgoto), obras
públicas, educação e prestação de serviços, contribuindo assim para melhorar a
vida das pessoas.
Esse cotidiano de atuação, típico de
um banco 100% público, foi mais uma
vez objeto de ataques recentes por
parte do governo ilegítimo de Michel
Temer. É que, em face das denúncias
de corrupção praticadas por gestores
da empresa, investigados por “gestão
temerária” em operações da Polícia
Federal, conforme notícias veiculadas
na semana passada pela mídia, o Ministério da Fazenda se aproveitou da
situação para mirar na dilapidação do
patrimônio público.
Diante disso, os empregados apoiam à
apuração das denúncias, tendo claro que

“É necessário levar adiante a luta pela
Caixa 100% pública e pela retomada do
Estado Democrático de Direito. Defendemos
a Caixa como banco público à frente do
desenvolvimento econômico e social brasileiro,
e também uma política de valorização dos
empregados”
Marcos Saraiva, diretor do Sindicato e da
Fenae

esse trabalho precisa ser conduzido em
qualquer empresa pública, não devendo,
sob qualquer hipótese, ser utilizado para
fins alheios ao interesse público. Nesse
caso, aliás, o pleno direito de defesa
precisa ser oferecido aos denunciados,
mas a investigação tem que ser feita, até
para preservar o caráter 100% público
do banco.
A pauta privatista está em curso e
representa o resgate de propostas de
enfraquecimento da empresa pública. A
consequência direta e previsível disso é
a transferência para bancos privados de
operações lucrativas, ficando reservada à

Caixa apenas aquelas atividades que não
dão retorno e não interessam à iniciativa
privada.
A Fenae e demais entidades representativas dos empregados lutam para que a
Caixa permaneça como um banco 100%
público, comprometido com a execução
das políticas sociais de interesse da população brasileira, a exemplo do programa
Minha Casa, Minha Vida e de ações na área
de desenvolvimento urbano. Esse espírito
está na campanha “Defenda a Caixa você
também”, e mostra que o banco precisa
continuar à frente do desenvolvimento
econômico e social do Brasil.

TÁ NA CONVENÇÃO: Bancário tem direito a 50% de adicional nas horas extras
Os bancários têm direito a um adicional de 50% nas horas extras, segundo a Cláusula 8ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
2016/2018, que garante à categoria conquistas até 31 de agosto.
De acordo com a CCT, quando prestadas durante toda a semana
anterior, os bancos pagarão, também, o valor correspondente ao
repouso semanal remunerado, inclusive sábados e feriados.
Diz ainda a Convenção que o valor da hora extra será calculado
com base no somatório de todas as verbas salariais fixas, entre
outras, ordenado, adicional por tempo de serviço, gratificação de
caixa e gratificação de compensador. E que poderão ser pagas no
mês subsequente e terão como base de cálculo o salário do mês do
efetivo pagamento.
Fique de olho! Em casos de dúvidas ou descumprimento, procure
o Sindicato e garanta seus direitos: 85 3252 4266.
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RANKING

Santander lidera reclamações
ao BC, seguido pela Caixa
A lucratividade
de um banco está
longe de ter correlação direta com a
satisfação dos seus
clientes. É o que
prova o caso do Santander, que tem no
Brasil a maior fonte
de lucro em todo o
mundo, mas lidera
o ranking de reclamações de clientes ao Banco Central no
terceiro e quarto trimestres de 2017 entre
as instituições com mais de quatro milhões
de clientes.
No quarto trimestre do ano passado,
o banco espanhol Santander registrou
índice de reclamações 42,87, seguido pela
Caixa (33,24) e Bradesco (25,63). Em quarto
está o Banrisul (25,06) e em quinto aparece
o Banco do Brasil (24,50).
As reclamações mais frequentes de

clientes do Santander foram: irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade
das operações e serviços disponíveis em
internet banking (588); oferta ou prestação de informação a respeito de produtos
e serviços de forma inadequada (207);
e irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou
legitimidade das operações e serviços
relacionados a cartões de crédito (191).

Web Rádio: Programa
Democracia no Ar tem
parceria do Sindicato
Numa realização do Movimento
Democracia Participativa, o programa
Democracia no Ar, veiculado de segunda
a sexta, ao vivo das 10 às 11h, através
da web Rádio Atitude Popular e por
mais cinco emissoras, é uma experiência inédita do movimento popular e sindical. Além das emissoras de rádio, o
Democracia no Ar é transmitido ao vivo
pela fanpage Democracia Participativa.
O programa tem apoio de diversas
entidades sindicais e populares, entre
as quais o Sindicato dos Bancários do
Ceará, e recebe, também, contribuições
individuais.
Para ouvir o programa basta entrar
no site www.atitudepopular.com.br e
para curtir, comentar e compartilhar no
Facebook basta acessar o link www.facebook.com/democraciaparticipativace/.
Escute, apoie e divulgue o programa
Democracia no Ar, um programa dos
movimentos sociais do Ceará. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsap
(85) 99662 2120, e-mail sjpublicidade@
uol.com.br ou na página www.facebook.
com/democraciaparticipativace/.

Plenária Sindical define plano em defesa da democracia
A Plenária da Frente Brasil Popular Ceará, realizada no dia 16/1, na sede Sindicato
dos Bancários, reuniu partidos, centrais
sindicais, sindicatos e movimentos sociais,
militantes e convidados para discutir o plano
de atividades em defesa da democracia e do
direito de Lula ser candidato. Uma das atividades já agendada é apresentação do Bloco
Tô Com Lula, que acontece aos sábados, às
9h, na Praça do Carmo, em Fortaleza.
Manifesto em defesa de Lula – Artistas,
intelectuais, políticos e personalidades do
Brasil e do mundo estão assinando o Manifesto “Eleição sem Lula é Fraude”, que
denuncia a perseguição ao ex-presidente,
defende eleições livres e a democracia no
Brasil. Lançado no dia 19/12, o manifesto
já tem mais de 155 mil assinaturas.
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ELEIÇÕES NO BANCO DO BRASIL

Eleições na Previ serão para escolha de
representantes dos associados
Serão realizadas eleições
na Previ para escolha de representantes dos associados
nos cargos de administração
e fiscalização e nos conselhos
consultivos do Plano 1 e do
PREVI Futuro no período de
18 a 30/4/2018. Estão abertas
as inscrições de chapas, que
começaram em 15/1 e irão até
às 18h do dia 28/2 com a entrega de toda a documentação
original na sede da PREVI. O
mandato para os membros eleitos será de
1º de junho deste ano a 31 de maio de 2022.
O processo de votação será realizado
para preenchimento dos cargos: Conselho
Deliberativo: 1 membro titular e 1 suplente; Conselho Fiscal: 1 membro titular e 1
suplente; Diretoria Executiva: Diretor de
Administração e Diretor de Planejamento;
Conselho Consultivo do Plano de Benefícios 1: 2 membros titulares e 2 suplentes;
Conselho Consultivo do Plano de Benefícios PREVI Futuro: 2 membros titulares e
2 suplentes.

COMO VOTAR - Para facilitar a participação de todos, o canal de votação de
parte dos associados mudou nas eleições
2018. A partir de agora, votam no SISBB
somente participantes, funcionários e
estatutários do Banco do Brasil S.A., em
atividade no Banco ou adidos. Assistidos,
funcionários cedidos, em afastamentos
regulamentares e demais participantes
votam pelo site da Previ; pelo APP da Previ;
pelos terminais de autoatendimento do
BB; ou pelo atendimento automático por
telefone (URA-0800).

“Ressaltamos a importância
da participação dos bancários
e bancárias do BB nessas duas
eleições, quando serão eleitos
representantes dos trabalhadores.
Atentem para os nomes que o
movimento sindical indicar já
que esses tem o dever de fazer a
resistência para defender esses
patrimônios, Cassi e Previ, dos
trabalhadores”
José Eduardo Marinho, diretor do
Sindicato e funcionário do BB

CASSI terá eleição no período de 16 a 28 de março. Participe!
A Cassi (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil) terá eleições para diretoria de Saúde e Rede de Atendimento
e para novos representantes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.
A votação está marcada para o período de 16 a 28 de março de
2018, conforme edital publicado no dia 29/12.
Está aberto o período de inscrição das chapas, que começou dia
2 de janeiro e irá até às 18h do dia 31 de janeiro de 2018. Os eleitos terão mandatos de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2022.
O processo eleitoral será realizado para preenchimento dos
cargos: Conselho Deliberativo 2 titulares e 2 suplentes; Conselho
Fiscal 1 titular e 1 suplente; e Diretoria Executiva: Diretoria de
Saúde e Rede de Atendimento.
Os votos dos associados serão colhidos da seguinte forma: associados funcionários do Banco do Brasil votam pelos
terminais SISBB disponibilizados pelo banco; associados aposentados votam nos terminais de Autoatendimento do BB.
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Safra é o grande campeão do
Master de Futsoçaite
A final do
VI Campeonato
Master de Futsoçaite dos Bancários aconteceu
na terça-feira,
16/1, no Clube da
Caixa e, em um
jogo emocionante
e disputado, o
Safra sagrou-se
o grande campeão
da competição,
vencendo o jogo
nos pênaltis.
A primeira decisão definiu o terceiro colocado, quando a equipe do Combativos
venceu o BB Metropolitano por 1 x 0. A equipe também arrastou
o título de melhor artilheiro para Márcio, com 13 gols e melhor
goleiro para Daniel, que levou apenas 8 gols em todo o campeonato.
A grande final entre Safra x Guerreiros da Apcef foi disputada
lance a lance, terminando em 0 x 0 no tempo normal e na prorrogação. Sendo assim, a decisão foi para as penalidades máximas
e o Safra venceu por 4 x 3.
FUTSAL – Estão abertas as inscrições para a 36ª edição
do Campeonato de Futsal dos Bancários, que inicia no próximo
dia 3 de fevereiro. As equipes podem se inscrever até o dia 22
de janeiro através do telefone 85 99605 1837 (falar com Serjão). Na terça-feira, 23/1, acontece a reunião para definição do
regulamento da competição. O encontro acontece a partir das
18h30, na sede do Sindicato (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro).

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Safra sagrou-se campeão nos pênaltis

Guerreiros da APCEF ficaram com o vice-campeonato

CASSI: conselheiros participam de Oficina de Capacitação no Ceará
Os diretores do Sindicato dos Bancários do Ceará,
Bosco Mota e Valdir Maciel,
participaram nos dias 17 e
18/1, na Gepes/Fortaleza, de
uma Oficina de Capacitação dos
Conselheiros da Cassi. O evento
teve a participação de cerca
de 30 conselheiros. O objetivo
da capacitação foi prover os
participantes de informações
referentes à Cassi e orientálos sobre as atribuições do
Conselho.
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Sindicato pedirá suspensão
das concorrências no BNB
caso a Justiça não tenha
concedido liminar até 19/1

A

té o fechamento desta edição do
jornal Tribuna Bancária, a Justiça
do Trabalho de Fortaleza não havia
se pronunciado sobre o pleito do Sindicato dos Bancários do Ceará formalizado
através de Ação Coletiva com pedido de
liminar solicitando a retirada de todas
as restrições colocadas pelo Banco do
Nordeste do Brasil (BNB) no processo de
Concorrências Internas 2018.
O prazo para os interessados em participar das concorrências expirou dia 19
de janeiro último, mas isso não invalida a
tramitação da Ação. No entanto, vai exigir
uma nova estratégia jurídica do Sindicato
dos Bancários, enquanto não sai o posicionamento da Justiça. “Essa nova estratégia
deve passar por um pedido de suspensão
do processo de concorrências”, avalia o
advogado Anatole Nogueira, coordenador
do departamento jurídico do SEEB/CE.
Inicialmente, com o objetivo de salvaguardar os interesses também dos colegas
que tiveram suas inscrições no processo
validadas, não foi adotado o pedido de
suspensão das concorrências. Agora,
no cenário de demora da decisão judicial
sobre o fim das restrições, a alternativa
que resta para garantir o interesse geral
dos funcionários é suspender o processo
e exigir a publicação de novo edital sem
qualquer restrição à participação, exceto
aqueles relacionados ao perfil profissional
e atribuições exigidas. Nesse caso, as
inscrições já validadas deverão ser reconhecidas, sem a necessidade de efetuar
nova inscrição, entende o Sindicato.
O que motivou o ajuizamento da Ação
foram as restrições impostas pela diretoria do Banco após anunciar a retomada
dos processos de concorrências internas

“Ao ingressar com
o Ação, o objetivo
do Sindicato é
assegurar a livre
concorrência para
todos os funcionários
do Banco,
independentemente
de lotação. Com a
livre concorrência
valoriza-se a meritocracia, dando-se
oportunidades iguais a todos de agências,
direção geral e superintendências”
Tomaz de Aquino, coordenador da
Comissão Nacional dos Funcionários do
BNB e diretor do SEE/CE
no último dia 21/12. A iniciativa prejudicou
parte do funcionalismo, pois não permite
a livre concorrência para qualquer função
na Direção Geral e agências.
Os principais atingidos com essas
restrições são os colegas de Agências
impedidos de concorrer para funções
comissionadas na Direção Geral. Mas os
colegas da DIRGE e Superintendências
Estaduais também têm restrições com a
limitação de só poderem concorrer para lotações subordinadas à mesma diretoria ou
Super na qual se encontram lotados hoje.
O Sindicato dos Bancários entende que
não é impedindo os colegas de concorrerem
livremente que o BNB vai resolver um problema que há anos ocorre na Instituição.
O correto seria oferecer incentivos para
que os colegas lotados na Direção Geral
fossem motivados a concorrer para funções em agências.

Temer: o mais rejeitado
da história

Uma péssima notícia para os
presidenciáveis aliados do golpista Temer:
90% dos eleitores ouvidos pelo Ibope
nas dez maiores capitais brasileiras
disseram que não votariam em
candidatos que defendam o governo de
Michel Temer(PMDB). Temer, o presidente
pior avaliado em toda a história do país,
transfere para seus aliados a péssima
imagem. A pesquisa foi feita com
usuários de internet das classes A, B e
C entre os dias 9 e 17/12. Apenas 5%
dos entrevistados – os que aprovam o
golpista – responderam que votariam,
sim, nesses aliados.

•••
Exposição de cigarros

A Anvisa aprovou dia 16/1 proposta
de resolução que traz novas regras de
exposição e comercialização de cigarros
e outros produtos derivados do tabaco.
De acordo com a proposta aprovada,
os locais de venda deverão manter a
maior distância possível entre os maços
de cigarro dos produtos destinados ao
consumo do público infantojuvenil, como
balas e chocolates. A proposta também
proíbe colocar qualquer recurso de
marketing adicional, como cores, sons,
iluminação direcionada, entre outros, aos
mostruários ou vitrines que expõem as
embalagens de cigarro.

•••
Folga para regularizar o título

O trabalhador terá direito de faltar atividades para regularizar sua situação eleitoral sem prejuízo na remuneração. Para
ter acesso a esse benefício é necessário
um aviso de 48h de antecedência ao
empregador. Isso serve para quem precisa solicitar a 1ª via do título ou fazer o
recadastramento biométrico. A dispensa
é programada entre empregado e empregador, dependendo da necessidade de
tempo de cada caso, não excedendo o
limite de dois dias.
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