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Itaú, Bradesco, Santander e Safra lucraram juntos R$ 55,7 bi em 2017. 
Apesar da cifra astronômica, o Caged registrou ano passado o corte de mais de 

17 mil postos de trabalho (págs. 4 e 5)

Crise para quem?!?
Bancos seguem  lucrando e 

cortando empregos
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Novo texto proposto por Temer mantém 
distorções e não combate privilégios

2

Breves

Na tentativa de aprovar de qualquer 
jeito o fi m da aposentadoria para milhões 
de brasileiros, que não conseguirão se 
adequar as restrições impostas pelas no-
vas regras, o governo já modifi cou várias 
vezes o texto da reforma da Previdência. 
O novo texto, diz o governo do ilegítimo e 
golpista Michel Temer corrige distorções. 
E é com essa mentira que Temer está 
pressionando a Câmara dos Deputados a 
aprovar as mudanças de regras, rejeitada 
por mais de 85% dos brasileiros, segundo 
pesquisa CUT/Vox Populi.

“A proposta apresentada pelo relator, 
deputado Arthur Maia (PPS-BA), insiste em 
mudar apenas nos critérios de acesso, com 
cortes de direitos, quando deveria abordar 
também a cobrança aos grandes devedo-
res, o combate à sonegação e aperfeiçoa-
mento na gestão dos recursos”, afi rma o 
diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz 
Lúcio. Segundo ele, a forma mais efi caz 
para equilibrar as contas da Previdência 
é a criação de empregos formais.

“Os dados recentes divulgados pela 
Receita Federal dão conta que grandes 
empresas no Brasil devem mais de R$ 
450 bilhões”, diz Clemente.  “Temos mais 
de 13 milhões de pessoas desemprega-

das que não contribuem. Se estivessem 
ocupadas contribuindo sobre um salário 
mínimo, por exemplo, já gerariam mais 
de R$ 30 bilhões de arrecadação para à 
Previdência”.

Carnaval: palco de manifestações
O carnaval de 2018 foi palco de manifestações. 

Diversas alusões à situação política do Brasil foram 
feitas nos sambódromos. O desfi le da escola Paraíso 
do Tuiuti merece destaque. A agremiação carioca 
surpreendeu o público e conseguiu enorme repercussão 
nas redes sociais. Com o samba enredo “Meu Deus, 
Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?”, a escola 
criticou as condições de trabalho no país e, de quebra, 
o atual Governo, responsável pela reforma trabalhista. 
O último carro veio com um vampiro vestido com a 
faixa presidencial, que lembrava Temer. A escola ainda 
trouxe os manifestoches, integrantes vestidos de verde 
e amarelo sendo manipulados por uma mão invisível,  
encaixados em patos amarelos e carregando panelas nas 
mãos. Durante a apuração, o grito de “Fora Temer” era 
ouvido nas arquibancadas a cada nota 10 para a escola, 
que fi cou com o vice-campeonato.

OIT condena reforma trabalhista
O relatório anual do Comitê de Peritos para Aplicação 

das Convenções e das Recomendações da OIT condenou 
a reforma Trabalhista de Temer. Ao analisar como o 
Brasil está aplicando a Convenção 98, que trata do 
direito de sindicalização e negociação coletiva e é uma 
das oito convenções fundamentais da OIT, da qual o país 
é signatário, o Comitê questionou o item da nova lei 
trabalhista que estabelece que o negociado prevalece 
sobre o legislado. Eles também mencionaram no relatório 
a regra que estabelece que o acordo individual pode se 
sobrepor ao acordo coletivo. A inclusão desses itens 
no relatório, na prática, signifi cam que o Brasil poderá 
estar dentro da lista de casos graves a serem analisados 
durante a próxima Conferência Internacional da OIT, que 
acontece entre 28/5 e 8/6, na Suíça. O Estado brasileiro 
pode até vir a ter que responder internacionalmente por 
violações às Convenções.
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SEGURANÇA BANCÁRIA

Bancários vivem momentos 
de terror por extorsão 
mediante sequestro
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O ano de 2018 apenas começou e 
dois bancários e suas famílias já foram 
vítimas de extorsão mediante seques-
tro. Em ambos os casos, ocorridos em 
São Paulo, os bancários – um da Caixa e 
outro do Itaú – foram obrigados a sacar 
quantias de dinheiro nas agências onde 
trabalham e tiveram falsas bombas 
atadas a seus corpos enquanto seus 
parentes eram mantidos sob a mira de 
armas de fogo.

O caso mais recente ocorreu no dia 
8/2, em uma agência do Itaú, zona sul 
de São Paulo. Depois de passar pelo 
trauma, o Itaú o afastou por 15 dias 
para investigações. Ele desenvolveu 
síndrome do pânico, recebeu psicólogo 
em casa, mas o tratamento não ocorreu. 
A superintendência não abriu a CAT e 
quando voltou ao trabalho, mandaram 
para a mesma agência. Queriam que 
ele voltasse a mexer com dinheiro, 
mas ele disse que não tinha condições. 
Seis meses depois de passar por todo 
esse sofrimento, o Itaú ainda demitiu o 
funcionário. Essa atitude reforça que o 
Itaú não tem consideração com a vida 
dos seus trabalhadores e só se importa 
com os lucros.

LEI NO CEARÁ PODE MUDAR ESSE 
CENÁRIO – A abertura remota das agên-
cias, para evitar que os tesoureiros sejam 
responsáveis pelas chaves da agência 
e dos cofres é uma das reivindicações 
históricas do movimento sindical e que 
a Fenaban se recusa a atender. O Ceará, 
por iniciativa do Governo, após tratati-
vas do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
é pioneiro e referência no País ao criar 
a Lei de Segurança Bancária no Estado, 
sancionada no dia 14/12/2017.

• Os estabelecimentos fi nanceiros públicos 
e privados deverão disponibilizar para os 
vigilantes um aparelho para ser usado como 
botão do pânico e terminal telefônico, com a 
fi nalidade de acionar rapidamente a polícia, 
e de dispositivo que acione sirene de alto 
volume no lado externo do estabelecimento.

• As agências bancárias estabelecidas no 
Estado do Ceará fi cam também obrigadas 
a instalar escudo de proteção ou cabina de 
segurança blindada para os vigilantes. O 
escudo de proteção ou cabina de segurança 
deverá ter altura mínima de dois metros, 
com assento apropriado.

• Fica proibido no âmbito do Ceará, os 
funcionários das instituições fi nanceiras 
públicas e/ou privadas, guardarem em seu 
poder as chaves dos cofres e agências que 
trabalham.

• Fica proibido o transporte de numerários 
por bancários. O mesmo deverá ser feito 
por carros-fortes.

“Banqueiro não 
tem coração, 

tem cofre. Não 
querem saber se 
o bancário tem 
fi lho, família, 

não se importam 
com a sua saúde, 
menos ainda com 
a sua segurança. 

A lei criada no 
Ceará pode mudar esse cenário, mas nossa 
luta é pela abrangência nacional dessa lei, 

para proteger a vida dos bancários e de suas 
famílias” 

Carlos Eduardo, presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará

Itens da Lei Estadual que 
protegem os funcionários:

A eleição da Cassi será de 16 a 28 de 
março para escolha da Diretoria de Saúde 
e Rede de Atendimento e dos Conselhos 
Deliberativo (2 titulares e 2 suplentes) e 
Fiscal (1 titular e 1 suplente). Os eleitos 
terão mandatos de 1º de junho de 2018 
a 31 de maio de 2022.

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
apoia a CHAPA 1 - Em Defesa da Cassi, cuja 
composição está assim: Diretor de Saúde 
e Rede de Atendimento: William Mendes 
de Oliveira; Conselheiro Deliberativo: 
Titular 1 – Fabiano Felix do Nascimento; 
Conselheira Deliberativa: Suplente 1 - 
Elisa de Figueiredo Ferreira; Conselheiro 
Deliberativo: Titular 2 – Fernando Amaral 
Baptista Filho; Conselheira Deliberativa: 
Suplente 2 – Ana Paula Araújo Busato; 
Conselheira Fiscal: Titular 1 – Diusa Alves 
de Almeida; Conselheiro Fiscal: Suplente 
1 – Carlomagno Goebel.

Foram homologadas quatro chapas 
para disputar o pleito. As chapas terão 
as seguintes numerações: Chapa 1 - Em 
Defesa da Cassi; Chapa 2 - Vem pra luta, 
a CASSI é nossa; Chapa 3 - Você na 
CASSI; Chapa 4 – Mais União. Todas as 
informações sobre o processo eleitoral 
estão disponíveis no hotsite Eleições 
CASSI 2018.

CASSI 
Sindicato apoia voto 
na Chapa 1 – Em 
Defesa da Cassi

 “É importante 
a participação 

de todos 
nessa eleição 

e votar em 
quem conhece 

realmente 
a CASSI por 

dentro, como 
William Mendes. 
Ressalte-se que 
os desafi os em 

saúde são gigantescos e conhecê-los é 
fundamental”

Jannayna Lima, diretora de Saúde do 
SEEB/CE e membro da Comissão de 

Empresa/BB
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BANCOS P
Com lucros de mais de R

bancos fecharam 17.90
Não existe crise para as institui-

ções fi nanceiras. Os três maiores 
bancos privados do Brasil – Itaú, 

Bradesco e Santander – tiveram, jun-
tos, lucro líquido de R$ 53,8 bilhões. Se 
somarmos o lucro do Banco Safra, esse 
número sobe para R$ 55,7 bi. A cifra 
representa um crescimento de mais de 
15% em relação a 2016. Somente o Itaú 
alcançou o maior lucro de uma insti-
tuição fi nanceira na história do Brasil: 
R$ 24,8 bilhões. Por outro lado, o setor 
fi nanceiro como um todo cortou 17.905 
postos de trabalho em 2017, segundo o 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). 

Um dos motivos desses lucros astro-
nômicos são os juros dos empréstimos, 
por conta do spread: quanto maior é a 
crise, maior é o risco, mais o banco cobra. 
Ou seja, os bancos brasileiros consegui-
ram sair da maior crise econômica da 
história do país com a saúde fi nanceira 
inabalável.

ITAÚ – O banco Itaú obteve um Lucro 

Líquido Recorrente de R$ 24,879 bilhões, 
com crescimento de 12,3%, em relação a 
2016. O banco consegue pagar todos os 
custos que tem com os trabalhadores 
e ainda sobra 60,2% das receitas obti-
das por meio da prestação de serviços 
e com as tarifas bancárias. Em 2017 o 
Itaú fechou 133 agências físicas e abriu 
25 agências digitais, ou seja, fechou, em 
média, cinco agências físicas para cada 
agência digital aberta. Nesta análise não 
foram consideradas as 71 agências físicas 
do Citibank.

BRADESCO – O banco lucrou R$ 
19,024 bilhões, com crescimento de 
11,1%, em relação a 2016. Em contra-
partida, a holding encerrou o ano de 
2017 com 98.808 empregados, uma re-
dução de 9.985 postos de trabalho em 
relação ao fi nal de 2016, que representa 
9,2% do seu quadro de funcionários, 
mesmo, após a incorporação, em se-
tembro de 2016, de aproximadamente 
20 mil trabalhadores banco HSBC.  O 
PDVE, segundo o banco, teve 7,4 mil 

“O banco segue 
obtendo altos 

lucros às custas 
da precarização 
do trabalho, das 

demissões, do 
assédio moral e da 

imposição de metas, 
que tem adoecido 

os bancários. Além 
disso, os bancos exploram os seus clientes 
com a cobrança de altas taxas de juros e 

continuam obtendo altos lucros”
Eugênio Silva, diretor do Sindicato e 

funcionário do Santander

“Os trabalhadores são 
os que mais contribuem 
para que o lucro do Itaú 

não pare de crescer. 
Não existe motivo 

para que o Itaú queira 
retirar direitos dos 

trabalhadores, ou forçá-
los aceitar novas regras 
que lhes prejudiquem. 

Os bancários do Itaú se esforçam para que o 
banco obtenha bons resultados e precisam 

ser reconhecidos por isso”, 
Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e 
representante da Fetrafi /NE na COE Itaú

“O B
lucro
Bras

do
trab

não t
re

por 
Que
aos 

acima de tud
Gabriel Rochinha, diret

e funcionário do 
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PRIVADOS
R$ 50 bilhões em 2017, 

905 postos de trabalho
adesões. No período, foram fechadas 
565 agências e abertos 78 novos postos 
de atendimento (PA).

A receita com prestação de serviços 
e tarifas bancárias totalizou R$ 24 bi-
lhões. Já as despesas de pessoal R$ 21 
bilhões, além do Plano de Desligamento 
Voluntário Especial (PDVE), anunciado 
em julho pelo banco, que gerou um custo 
de R$ 2,3 bilhões, mas que, segundo o 
relatório, deve impactar em uma redu-
ção R$ 1,5 bilhão anual nas despesas.  
Ainda assim, a cobertura destas pelas 
receitas secundárias do banco foi de 
124,9% em 2017.

SANTANDER – O banco anunciou 
um lucro líquido gerencial de R$ 9,953 
bilhões, em 2017, um crescimento de 
35,6% em relação a 2016. O lucro obtido 
no Brasil representou 26% do lucro 
global que foi de € 6,6 bilhões (com 
crescimento de 7% em doze meses). A 
holding encerrou o 4º trimestre de 2017 
com 47.404 empregados, com abertura 
de 24 postos de trabalho em relação a 

“A nossa 
expectativa é que 
esse crescimento 
do lucro de 12,7% 

em relação a 
2016 se refl ita em 
reconhecimento 
à dedicação dos 

funcionários 
do Safra, 

os verdadeiros responsáveis por esse 
desempenho”

Mateus Neto, diretor do Sindicato e 
funcionário do Safra

O Bradesco teve um 
ucro exorbitante no 
rasil obtido a partir 
do suor dos seus 

trabalhadores, que 
ão têm tido o devido 

reconhecimento 
por essa dedicação. 
Queremos respeito 
aos nossos direitos, 
e tudo”
iretor do Sindicato 
do Bradesco

“Além do fechamento de postos de 
trabalho, o lucro dos bancos não se 
reverte em melhores condições de 
trabalho para seus funcionários, 

pelo contrário: as situações a que são 
submetidos os trabalhadores vêm se 
agravando, o que deve piorar com a 

reforma trabalhista, como a prática de 
home offi ce, que fl exibiliza a jornada, 

e a estipulação de metas abusivas, 
gerando ainda mais adoecimento na categoria. Estamos fi rmes 

na luta pelo respeito aos direitos dos trabalhadores”
Carlos Eduardo Bezerra, presidente do Sindicato dos 

Bancários do Ceará

2016. O número de agências cresceu em 
uma unidade em doze meses. A receita 
com prestação de serviços mais a ren-
da das tarifas bancárias cresceu 13,8% 
em doze meses, totalizando R$ 15,6 
bilhões. A cobertura dessas despesas 
pelas receitas secundárias do banco 
foi de 171,7%.

SAFRA – No ano de 2017, o lucro 
líquido do Banco Safra foi de R$ 1,915 
bilhão, crescimento em relação a 2016, 
de 12,7%. As despesas de pessoal su-
biram 23,2%, totalizando R$ 2 bilhões 
enquanto as receitas de prestação de 
serviços mais a renda das tarifas ban-
cárias subiram 13,5%, atingindo R$ 
1,8 bilhão.  Com isso, a cobertura das 
despesas de pessoal pelas receitas de 
prestação de serviços e tarifas foi de 
88,7%, em 2017. O banco encerrou ano 
com 6.732 funcionários, com abertura 
de 856 postos de trabalho em doze 
meses. O número de agências e PAB’s 
mantiveram-se em 109 e 22 unidades, 
respectivamente.
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Com o convênio fi rmado entre a Faculdade 
Lourenço Filho e o Sindicato dos Bancários 
do Ceará, os sindicalizados e seus dependen-
tes terão descontos especiais de 35% nos 
cursos oferecidos pela instituição de ensino.

A FLF oferece os cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Comércio Exterior, Redes de Computadores, 
Sistema da Informação, Turismo, Ciências da Computa-
ção, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Gestão 
Comercial, Gestão Financeira, Marketing, Recursos Hu-
manos e ainda pós-graduação em Musculação, Nutrição 
e Atividade Física e Fisiologia do Exercício. 

Cursos com valores acessíveis, foco na sua carreira, 
teoria aliada à prática, professores mestres e doutores, 
laboratórios e biblioteca de ponta, simulações reais de 
trabalho, acompanhamento do egresso. Faça agora mesmo 
a sua inscrição e seja bem-vindo ao mercado de trabalho. 
Os cursos são certifi cados no MEC.

Mais informações: Rua Br. do Rio Branco, 2101 – 
Centro

Tel: (85) 3455 9000
www.fl f.edu.br

O convênio que o Sin-
dicato dos Bancários do 
Ceará fi rmou com a Fa-
culdade Estácio abrange 
os bancários associados 
da ativa, aposentados, pensionistas e seus dependentes 
comprovadamente nos termos da legislação do Imposto de 
Renda. Para os cursos de graduação e pós-graduação serão 
oferecidos descontos nas mensalidades de 40%, além de 
inscrição gratuita no vestibular. Para fazer sua inscrição 
no vestibular use o código promocional: 16881 (inserir no 
campo consultor).

A Estácio oferece cursos de graduação nas áreas de 
Administração, Administração Geral, Administração Hote-
leira, Administração Comércio Exterior, Administração em 
Marketing, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, 
Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Publicidade e Propaganda, 
Sistemas de Informação e Turismo.

Mais informações:
Fone: (85) 99762 0040 (falar com Moisés)
Site: inscricoes.estacio.br/parceiro

O convênio fi rmado entre o Sindicato dos Bancários do Ceará e a Organização Tiradentes 
oferece descontos de 20% para fi liados e seus dependentes no valor das mensalidades dos 
cursos preparatórios da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular 
e preparatório para concursos. É importante identifi car-se como associado ao Sindicato.

A proposta pedagógica da Organização Tiradentes, trabalhada e aperfeiçoada há mais 
de cinco décadas, é o caminho e o pressuposto fi losófi co-educacional que conduz o desenvolvimento e o crescimento de 
seus alunos. A metodologia se pretende eclética, privilegiando ações educativas responsáveis, disciplinadas e coerentes 
com as potencialidades e limites de cada faixa etária.

Mais informações:
www.tiradentesconcursos.com.br // colegiotiradentes.com.br/site/
Rua Pedro I, 1106 – Centro - (85) 3226.8000 ou (85) 3211.7000
Tiradentes concursos: Centro: (85) 3226.8000 | Oliveira Paiva: (85) 3275.9000 | Itaperi: (85) 3292.221

CONVÊNIOS

Faculdade Lourenço Filho oferece 35% 
de desconto para sindicalizados

Faculdade Estácio: 
desconto de 40% nas mensalidades

Colégio Tiradentes: 20% de desconto a fi liados

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará (SINTRAFI-CE), também denominado Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários no Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.340.953/0001-48 e Registro Sindical MTIC nº 208.327-59, por seu 
presidente, abaixo assinado,  convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam serviços na base territorial deste Sindicato, para a 
Assembleia Extraordinária específi ca que se realizará no dia 19 de fevereiro de 2018, às 18h00min, em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda 
convocação, na sede desta entidade (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro, Fortaleza/CE), para tratar sobre a seguinte pauta: 1) discussão e deliberação acerca 
da Contribuição Sindical referente ao ano de 2018; 2) discussão e deliberação sobre o prazo e forma do exercício do direito de oposição ao desconto da 
Contribuição Sindical referente ao ano de 2018.

Fortaleza-CE, 09 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
PRESIDENTE
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Justiça multa banco por realizar 
práticas antissindicais
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A Justiça do Trabalho determinou a 
penhora em dinheiro de mais de 
R$ 2,2 milhões do Bradesco devido 

o banco ter descumprido decisão judicial 
que o impedia de praticar condutas dis-
criminatórias contra empregados sindi-
calizados. O valor da multa é referente 
à indenização por dano moral coletivo. 
O procurador do Trabalho na Paraíba, 
Eduardo Varandas, disse que o Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT) pedirá a 
majoração do valor porque o banco, além 
de descumprir a decisão, persistiu no erro 
após a abertura da Ação Civil Pública.

HISTÓRICO – O Ministério Público 
apurou que o Bradesco adota práticas 
antissindicais, na Paraíba, negando “aos 
empregados sindicalizados, só pelo fato de 
serem sindicalizados, a oportunidade de 
participar de cursos de aperfeiçoamento 
e, como consequência, a oportunidade de 
promoção na carreira”. Em maio de 2008, 

“Descumprir lei está banalizado no 
País. É inconcebível que o Bradesco, 
um dos maiores bancos brasileiros, 

continue violando a lei e acintosamente 
descumprindo decisão judicial, e pior 

ainda, desrespeitando o direito dos seus 
trabalhadores” 

Robério Ximenes, diretor do 
Sindicato dos Bancários do Ceará e 

bancário do Bradesco

ajuizou uma Ação Civil Pública contra o 
banco, que deveria “se abster de praticar 
qualquer ato tendente a violar o direito de 
seus empregados de se fi liarem ou exerce-
rem cargos diretivos na entidade sindical”.

Ao fi nal de 2017, o MPT ouviu funcioná-
rios do banco, que afi rmaram que a mes-
ma postura discriminatória continuava 
ocorrendo. Um dos empregados ouvidos 
pelo procurador, em setembro de 2017, 

declarou que “desde que ingressou no 
Sindicato, a empresa afasta todos os in-
tegrantes da entidade sindical de promo-
ções, participação em curso e treinamento, 
além de retirar algumas atribuições do 
empregado vitimado, como por exemplo 
baixar o limite do cheque especial, dentre 
outras limitações”. Além disso, “o banco 
faz tal procedimento de forma discreta 
para descaracterizar o dano moral”.

Com a nova lei trabalhista, as em-
presas já estão aproveitando as novas 
regras: faz a demissão e apresenta as 
contas rescisórias de acordo com que 
acha que está certo. Ao trabalhador, 
sem ter como contestar os valores, cabe 
apenas assinar os documentos. Mas, os 
sindicatos alertam que as contas dos 
empresários apresentam muitos erros, 
como documentos incompletos, cópias 
de documentos de outro funcionário, 
lacunas no recolhimento do fundo de 
garantia, entre outros. Entre os bancos, 
o Itaú já anunciou que não mais fará as 
homologações nos Sindicatos. Além do 
fi m das homologações nos sindicatos, 
a nova lei traz outros prejuízos aos 
trabalhadores. 

Roberto von der Osten, presidente 

da Contraf-CUT, alerta que, com base em 
dispositivos da nova legislação trabalhista, 
os bancos já colocaram em prática outras 
medidas que prejudicam os trabalhadores, 
como troca de horas extras por banco 
de horas almoço de 30 minutos e férias 
foram divididas em três períodos, como o 
banco Santander. 

CONVENÇÃO COLETIVA DOS BAN-
CÁRIOS – A Convenção Coletiva de Trabalho 
dos bancários vale até 31 de agosto. O 
presidente da Contraf-CUT avalia que as 
próximas negociações serão muito duras. 
“Vai ser talvez a campanha mais difícil dos 
últimos anos. Vamos ter que revisar uma 
convenção toda lastreada em questões 
que estão reformadas pela nova posição 
que existe hoje em relação ao direito do 

trabalho”, disse. Ele ressalta a força 
da classe trabalhadora e diz a tática 
a ser seguida. “Nós somos a maioria e 
nas próximas eleições temos que eleger 
candidatos comprometidos com a classe 
trabalhadora”.

Nova Lei Trabalhista:
Trabalhadores já sentem os danos da reforma imposta por Temer
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RG e passaportes em cartórios
Os 8.259 cartórios de Registro Civil 

existentes no Brasil poderão emitir RG 
e passaportes. Os órgãos devem fi rmar 
parcerias com a Polícia Federal (PF) e as 
Secretarias de Segurança dos Estados. 
O primeiro passo para os cartórios é a 

assinatura de um convênio, que precisa-
rá ser fi rmado entre o órgão que emite 
determinado documento. Por meio de 
convênio, a PF pode autorizar que os 

chamados cartórios de registro civil de 
pessoas naturais participem também do 
processo de renovação de passaportes. 

Porém, o cidadão terá de pagar uma 
taxa extra.

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Convocação de concursados 
sempre foi reivindicada pelo 

Sindicato dos Bancários

Home Page: www.bancariosce.org.br – Endereço Eletrônico:  bancariosce@bancariosce.org.br – Telefone geral : (85) 3252 4266 – Fax: (85) 3226 9194
Tribuna Bancária: imprensa@bancariosce.org.br – (85) 3231 4500 – Fax: (85) 3253 3996 – Rua 24 de Maio, 1289 - 60020.001 – Fortaleza – Ceará

Presidente: Carlos Eduardo Bezerra – Diretor de Imprensa: Marcos Aurélio Saraiva Holanda  – Jornalista Resp:  Lucia Estrela - CE00580JP
Repórter:  Sandra Jacinto - CE01683JP – Projeto Gráfi co e Diagramação: Normando Ribeiro CE00043DG – Impressão:  Expressão Gráfi ca – Tiragem: 5.000 exemplares

www.bancariosce.org.br bancariosce bancariosdoceara seebce 85 99129 5101

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
(BNB) anunciou a convocação de mais 
68 novos bancários aprovados no último 
concurso público realizado pela Instituição 
para o cargo de Analista Bancário.

A contratação de novos funcionários 
tem sido uma reivindicação do Sindicato 
dos Bancários em todas as mesas de 
negociação realizadas com a Diretoria 
Administrativa e de TI do Banco.

Os novos funcionários do BNB serão lo-
tados em diversas unidades operadoras da 
Instituição espalhadas por vários estados 
nordestinos, conforme a necessidade de 
pessoal. Ao todo serão benefi ciadas com 
novos bancários 51 agências do Banco.

Ao contingente de 68 convocados na 
semana anterior ao carnaval, somam-se 
mais 26 novos funcionários que já haviam 
sido admitidos recentemente por necessi-
dade de pessoal gerada pelo processo de 
reestruturação implementado pelo Banco 
no ano de 2017.

INTEGRAÇÃO – O Sindicato dos Ban-
cários do Ceará foi convidado pela direção 
do BNB para participar do Curso de Inte-
gração de Novos Funcionários, destinado 
aos 68 recém convocados.

O curso será realizado nos dias 8 e 9 
de março, no Centro de Treinamento do 
Passaré. A participação do Sindicato se 

dará no dia 9 de março, a partir das 13h. 
Na oportunidade, o Sindicato exporá aos 
presentes o papel do movimento sindical 
e sua importância para a organização dos 
trabalhadores.

Apresentará também um vídeo mos-
trando as conquistas históricas da ca-
tegoria bancária que hoje fazem parte do 
patrimônio fi nanceiro dos bancários, tais 
como auxílio-creche, cesta alimentação, 
13ª cesta alimentação, Participação nos 
Lucros e Resultados, ausências abonadas, 
Plano de Cargos e Remuneração, assistên-
cia à saúde e assistência previdenciária, 
dentre outras.

“É muito importante 
esse espaço de 

diálogo com os novos 
trabalhadores, 

conquistado pelo 
Sindicato dos Bancários 

a partir de um 
processo de negociação 

permanente com a direção do Banco, 
baseado na autonomia sindical, na crítica 
construtiva e no respeito às divergências”
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato 

dos Bancários do Ceará

Em visita à agência do BNB em Baturité, o diretor do Sindicato dos 
Bancários, Tomaz de Aquino, reuniu os funcionários para discorrer sobre 
as repercussões do atual momento político e econômico brasileiro sobre 
o BNB, enquanto agente de desenvolvimento da região nordestina. O 
encontro serviu também para auscultar o sentimento dos funcionários 
em relação ao novo clima organizacional da empresa, gestão de pessoal 
e aspectos relacionados às condições de trabalho e ascensão funcional. 
Um dos problemas confi rmados é a dotação de pessoal insufi ciente, pois 
de 17 vagas previstas apenas 10 estão providas.

Incêndio nos Correios
Após o incêndio que destruiu mais de 
90% da carga postal do Centro de 

Triagem dos Correios em Fortaleza, dia 
13/2, o que o consumidor que espera a 

entrega do produto ou boleto deve fazer? 
De acordo com a OAB-CE, por enquanto 
nada. A empresa fornecedora é que deve 
se preocupar e procurar ressarcimento. 
A orientação para clientes que aguardam 

a entrega de compras feitas por meio 
eletrônico é entrar em contato com a 

loja ou fornecedor para solicitar o envio 
de um novo produto e não responsabi-
lizar os Correios. Sobre documentos 

obrigatórios como os do Detran-CE, a 
recomendação é procurar o órgão de 

trânsito e solicitar a segunda via.

Sindicato reúne funcionários do BNB em Baturité


