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A concentração acontece a partir das 8h, na Praça da Bandeira (pág. 3)

Bancário, de que lado você está? A quem interessa 
enfraquecer o seu Sindicato?

(pág. 2)

8 DE MARÇO
No Dia Internacional da Mulher, marcha protesta 

contra o golpe e em defesa da Democracia
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A quem interessa enfraquecer 
o Sindicato?
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A mídia tradicional e golpista, junta-
mente com os bancos, se aproveita desse 
momento da contribuição sindical para 
exercer pressão ideológica, orgânica e 
fi nanceira visando estrangular o movimento 
sindical. Anular o papel dos sindicatos é 
uma forma de calar, de barrar os trabalha-
dores e, ainda por cima, tirar-lhes direitos 
conquistados com muita luta. Essa é a 
tática dos patrões, dos banqueiros, que 
dizem às mentes e corações dos bancários 
que eles é que tem o domínio de cobrar ou 
não a contribuição sindical.

Ora, é preciso fi car atento a essa 
manobra dos banqueiros, apoiados por 
veículos de comunicação de massa, de 
sufocar o movimento sindical, porque é 
exatamente nesse momento que os sin-
dicatos precisam ser fortalecidos. Senão 
veja: com a aprovação da reforma traba-
lhista, a Convenção Coletiva passa a ter 
mais poder que a lei (o acordado sobre o 
legislado, lembram?) podendo até suprimir 
direitos do trabalhador e, portanto, os 
trabalhadores precisam de um Sindicato 
muito mais forte.

É nessa hora que o Sindicato precisa 
da força e da participação dos bancários 
para continuar fazendo a luta, que só uma 
entidade forte é capaz de promover. E, 
principalmente, para manter as conquis-
tas das últimas décadas. Nenhum direito 
trabalhista surge da generosidade dos 
patrões!

E então, Bancário, de que lado você 
está? Do lado dos banqueiros e da impren-
sa golpista ou do lado do Seu Sindicato, 
para defender os nossos direitos?

• Jornada de seis horas conquistada em 1933;
• Adicional por tempo de serviço conquistado em 1961;
• Fim do trabalho aos sábados conquistado em 1962;
• Auxílio-Creche conquistado em 1981;
• Tíquete-Refeição conquistado em 1990;
• Vale-Alimentação conquistado em 1994;
• Os bancários foram a primeira categoria a ter garantida a PLR na Convenção Coletiva 

conquistada em 1995;
• Complementação salarial para bancários afastados por doença e verba para requalifi cação 

após demissão conquistadas em 1997;
• Igualdade de oportunidade conquistada em 2000;
• 13ª cesta-alimentação e o valor adicional da PLR conquistados em 2007;
• Licença maternidade de 180 dias com extensão para casais homoafetivos conquistada  

em 2009;
• Instrumento de combate ao assédio moral conquistado em 2010;
• Proibição de publicação de ranking de performance e cumprimento de metas conquistada 

em 2011;
• Proibição de transporte de valores por bancários conquistada em 2011;
• Lei de Segurança Bancária em Fortaleza conquistada em 2012
• Abono assiduidade conquistado em 2013;
• Criação de mesas específi cas sobre saúde e adoecimento dos bancários conquistada 

em 2015.
• Licença paternidade de 20 dias conquistada em 2016;
• Lei de Segurança Bancária no Ceará conquistada em 2017;
• Piso nacional – salário igual para todos os bancários do País.

ALGUÉM TEM DÚVIDAS DE QUE SÓ COM LUTA OS 
BANCÁRIOS CONQUISTARAM:

BANCÁRIO, DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?
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8 DE MARÇO

Mulheres vão às ruas contra o golpe 
e em defesa da democracia

Na próxima quinta-feira, dia 
8 de março, Dia Internacio-
nal de Luta das Mulheres, 

acontece um grande ato contra o 
golpe, pelo fi m da violência, contra 
as reformas e por democracia. A con-
centração será na Praça da Bandeira 
(escadaria da Faculdade de Direito 
da UFC), a partir das 8h.

Em resistência às ofensivas 
contra direitos duramente con-
quistados, as bancárias partici-
parão, juntamente com a Frente 
Brasil Popular, dessa manifestação 
e defendem que a mobilização 
das trabalhadoras é fundamental 
para impedir retrocessos como as 
mudanças prejudiciais da reforma 
da Previdência do golpista Temer. 
Além disso, muitos direitos das mu-
lheres historicamente conquistados 
estão sob ameaça desde o início 
do governo Temer assim como os 
índices alarmantes de agressões 
registrados cotidianamente contra elas.

“Recentemente, nós vencemos a re-
forma da Previdência com nossas mobi-
lizações, dando um recado aos deputados 
de que se eles aprovarem essa reforma 
não se elegerão. Mesmo assim, temos de 

fi car muito atentas. Precisamos também 
chamar a atenção para o desmonte das 
políticas públicas, principalmente as de 
combate à violência contra a mulher. 
Ressaltamos principalmente a defesa da 
democracia, como garantia fundamental, 

pois só através da Democracia é possí-
vel garantir todos os demais direitos.  É 
preciso reafi rmar nosso compromisso de 
luta”, afi rmou Rita Ferreira, diretora da 
Secretaria de Igualdade e Diversidade do 
Sindicato.

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 seus associados, empregados em 
empresas do ramo fi nanceiro, da base territorial desta entidade, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 05 de março de 2018, em primeira convocação, às 18h00min, ou, em segunda convocação, às 18h30min, na sede 
desta entidade (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro, Fortaleza/CE), para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:

1) eleição de Delegados para o 5º Congresso da CONTRAF/CUT .

Fortaleza-CE, 1º de março de 2018.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃ0 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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ITAÚ

Bancários cobram soluções para
questões de saúde e trabalho

A Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Itaú se reuniu com o 
banco no dia 28/2, para dar continuidade 
às negociações sobre as reivindicações 
dos trabalhadores a respeito da realo-
cação (cláusula 62) e qualifi cação dos 
funcionários e sobre o adiantamento 
emergencial de salário nos períodos 
transitórios especiais de afastamento 
por doença (cláusula 65).

Antes de entrar no debate sobre os 
temas, a COE chamou a atenção do ban-
co para a importância da homologação 
das rescisões de contrato de trabalho 
pelos Sindicatos. O banco alegou que 
em alguns locais os gestores já faziam 
a rescisão. Para o Itaú, a única diferença 
é que antes o representante do banco ia 
até o sindicato. Mas, disse que não ter 
restrição da participação do represen-
tante do sindicato na hora da rescisão 
se isso for solicitado pelo bancário.

A COE solicitou que até o fi nal da 
vigência da atual Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria, o banco mantenha 
as homologações nos sindicatos para 
que sejam evitados confl itos desne-
cessários. Sobre realocação, uma das 
reivindicações é que seja garantida a 
mesma lotação e cargo aos bancários 

que retornam ao trabalho após afas-
tamentos por problemas de saúde, ou 
gravidez.

O GT de Saúde tratou sobre o Pro-
grama de Readaptação, instituído pelo 
banco sem a participação do movimento 
sindical, ressaltando que a avaliação 
daqueles que estão com capacidade 
reduzida precisa ser diferenciada. Da 
forma como é feita, a avaliação está, 
inclusive, gerando demissões.

A COE também cobrou alterações na 
Unidade de Suporte Operacional (USO) 
do banco que, em regra, não fi xa os tra-
balhadores a um local de trabalho. Rei-
vindicou também o pagamento da cesta 
alimentação para os casos da cláusula 

65. Com relação à cláusula 29, a reivin-
dicação é o parcelamento da devolução 
dos valores adiantados aos funcionários. 
O banco confi rmou para a COE que dará 
uma resposta no dia 9/3.

DEMISSÕES – Os trabalhadores 
também relataram a preocupação com 
demissões. O banco disse que até o 
momento não existe redução do quadro, 
mas as agências serão avaliadas para 
verifi car a rentabilidade das mesmas, po-
dendo algumas serem fechadas. A pedido 
da COE, a Contraf-CUT e os sindicatos 
serão comunicados antecipadamente. 
A próxima reunião da COE está pré-
agendada para o dia 23/3.

“O Sindicato vai continuar acompanhando as 
respostas do banco para que, havendo necessidade, 
possamos defender os interesses dos trabalhadores, 

especialmente sobre perdas de direitos”
Ribamar Pacheco, diretor do 

SEEB/CE e representante da Fetrafi /NE na COE 
Itaú

Estatuto do Trabalho pretende contrapor 
nova Lei Trabalhista

Com o objetivo de reverter pontos da nova Lei 
Trabalhista  que promoveu um retrocesso histórico nos 
direitos da classe trabalhadora, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado irá 
apresentar, no dia 1º de Maio, uma versão preliminar do 
Estatuto do Mundo do Trabalho. À frente do anteprojeto 
de lei, o senador Paulo Paim (PT-RS) explicou que esta 
primeira versão irá contrapor questões como trabalho 
escravo e a terceirização sem limites, que na atual lei 
contemplam apenas os patrões e estão previstos no novo 
texto. Para que o Estatuto se torne realidade, a matéria 
precisa ser aprovada nas comissões do Senado para 
depois ser levada ao plenário. 

Breves

Desemprego atinge 12,7 milhões 
Três meses após a entrada em vigor da reforma 
trabalhista, que segundo o golpista Temer contribuiria 
para a geração de postos de trabalho, aumentou o 
número de desempregados no Brasil. O desemprego 
atingiu, em média, 12,2% no trimestre de novembro 
do ano passado a janeiro de 2018, de acordo com o do 
IBGE. O número de desempregados no período foi de 
12,7 milhões. Os dados fazem parte da Pnad Contínua. 
A pesquisa comprova o que os sindicatos denunciaram 
durante a tramitação da reforma trabalhista do 
temerário: o que gera emprego não é a fl exibilização da 
legislação e, sim, uma economia forte, com projetos de 
investimentos públicos e privados. Os governos Lula/Dilma 
geraram mais de 20 milhões de empregos sem tirar um 
direito sequer dos trabalhadores.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contraf conquista liminar que mantém 
incorporação de gratifi cação de função

Acatando o pedido de liminar da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), a desembargadora Maria Regina 
Machado Guimarães, vice-presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), deferiu 
no dia 28/2 e determinou a imediata suspensão dos 
efeitos da revogação do RH 151 pela Caixa Econômica 
Federal, revogado em novembro passado, o RH 151.

A magistrada confi rmou o argumento principal 
da Contraf-CUT e disse que o RH 151 é norma in-
terna da Caixa e, por isso, incorpora o contrato de 
trabalho dos empregados, devendo ser respeitado. 
Dessa forma, de acordo com a liminar, o banco 
deverá aplicar o normativo interno, procedendo 
a incorporação da gratifi cação de função para os 
empregados quando houver dispensa da função 
sem justo motivo.

Vale lembrar que o RH 151 prevê a incorporação 
da gratifi cação, quando:

a) a dispensa da função gratifi cada/cargo comis-
sionado efetivo/função comissionada, por interesse 
da administração (sem justo motivo); b) o exercício 
da respectiva função por período maior ou igual a 
10 anos. O normativo foi revogado pela direção do 
banco em novembro de 2016.

“Sempre defendemos que não há amparo legal para 
acabar com a incorporação de função. Por isso é vital 
a mobilização dos empregados, porque a revogação 
do RH 151 é mais um ataque do governo ilegítimo 

para enfraquecer a Caixa”
Marcos Saraiva, diretor do Sindicato e da Fenae

Mais uma decisão unilateral por parte da Caixa Econômica 
Federal ameaça direitos dos trabalhadores, com os desco-
missionamentos impostos na verticalização do banco. É uma 
decisão arbitrária que fragiliza a Caixa no mercado por deixar 
de atender seus principais clientes buscando um segmento que 
já está fi delizado pelos grandes bancos privados, prejudicando 
seus empregados e o atendimento à população.

No dia 5 de março, segundo apurado, está previsto o des-
comissionamento de centenas de gerentes pessoa jurídica que 
não atingiram a meta de 200 pontos de encarteiramento. Para 
esses empregados foi dada a opção de assumir como gerente 
de atendimento de negócios, o antigo supervisor, uma função 
menor.

Sindicato exige respeito aos empregados

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
instituiu o Programa Paternidade Res-
ponsável – “Cuida, que o fi lho também é 
teu“ – para que pais e mães dividam os 
cuidados dos fi lhos e comecem em casa 
um mundo diferente, harmonioso. O pro-
grama é pré-requisito para ter direito à 
licença paternidade de 20 dias.

Os encontros são realizados todo 
terceiro sábado do mês, na sede do 
Sindicato dos Bancários do Ceará (Rua 
24 de Maio, 1289 – Centro). O programa 
desenvolvido pelo Sindicato é de um curso 
presencial.

Para participar do Programa Pater-
nidade Responsável, o bancário deve 
inscrever-se na Secretaria de Saúde do 
Sindicato, com a diretora Janaynna Lima 

(85 - 99183 
7901), ou com 
o funcionário 
Erismar (85 
3252 4266). 
As vagas são li-
mitadas e aber-
tas também à 
comunidade. 

É impor-
tante destacar 
que, segundo a 
Convenção Co-
letiva (cláusula 
26), para ter direito à licença paternidade 
de 20 dias, o banco deve aderir ao Pro-
grama Empresa Cidadã e o bancário deve 
requerer a ampliação no prazo de dois 

dias após o parto, além de comprovar a 
participação em programa ou atividade 
de orientação sobre paternidade res-
ponsável.

Licença de 20 dias: Sindicato promove Programa Paternidade Responsável
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Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Na quinta-feira, 1º/3, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará realizou o pagamento 
dos valores fi nais da ação contra o Bradesco, 
para mais 120 benefi ciários ex-becistas. 
Na ocasião, os diretores Robério Ximenes, 
Alex Citó e Nivardo Pimentel  prestaram 
esclarecimentos sobre o processo judicial 
e o repasse das quantias. 

Dessa vez foram pagos mais seis lotes 
de um total de 58 com execuções separa-
das de, em média, 20 bancários cada um. O 
processo continua e os valores reivindicados 
pelo Sindicato continuarão sendo cobrados 
na Justiça para os demais benefi ciários. 

A ação foi ajuizada pelo Sindicato em 
1998 pedindo o pagamento de dois reajustes 
salariais que o BEC, não realizou nas Con-
venções 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. 

CAMPANHA NACIONAL

Bancários iniciam preparativos da 
Campanha Nacional 2018

A categoria terá de estar unida e dis-
posta para a luta na Campanha Nacional 
deste ano. Esse é o resumo dos principais 
temas debatidos na reunião do Comando 
Nacional dos Bancários, no dia 28/2, na sede 
da Contraf-CUT.  Na pauta do encontro, ba-
lanço dos bancos, estratégias, calendário de 
luta, homologações, contribuição sindical 
e eleições corporativas.

Durante a reunião foi debatido tam-
bém o calendário de encontros de bancos 
estaduais, regionais e a III Conferência Na-
cional dos Financiários. A próxima reunião 
do Comando Nacional dos Bancários será 
realizada no dia 20 de março.

Abrindo o encontro, o Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) fez uma apre-
sentação sobre os dados de emprego no 
sistema fi nanceiro e sobre os balanços dos 
bancos, com informações que vão ajudar 

os dirigentes do Comando na mesa de 
negociação.

Na sequência, o secretário de As-
suntos Jurídicos da Contraf-CUT, Mauri 
Sergio Martins de Souza, relatou o debate 
da última reunião da Coordenação do Co-
letivo Jurídico da Contraf-CUT, realizada 
no dia 20/2, sobre o fi m das homologações 
de rescisão contratual efetivadas pelos 
sindicatos, a contribuição sindical e o 

“Este ano, possivelmente, a nossa Campanha 
Nacional será uma das mais complexas dos 

últimos anos. É preciso estarmos preparados e 
unidos, como nós bancários sabemos ser, para 

combater os ataques dos banqueiros”
José Eduardo Marinho, diretor de Imprensa do 

SEEB/CE

fi nanciamento sindical.
 O Comando Nacional orienta os sin-

dicatos a debaterem com suas bases a 
sustentação necessária para manter uma 
estrutura sindical combativa e de luta. E 
quanto à homologação, a orientação é para 
que as entidades acompanhem as rescisões 
onde elas aconteçam, que cataloguem os 
erros e suas frequências e repassem esses 
dados a Contraf-CUT.
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Vote Chapa 1 e defenda a Cassi
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O Sindicato apoia a Chapa 1 na eleição da Funcef 
(fundo de pensão da Caixa) que ocorrerá nos dias 2, 3 
e 4 de abril. A Chapa do Participante é composta por 
representantes de diversos segmentos de trabalhado-
res da Caixa que reúnem forças capazes de restituir o 
poder de voz e voto de todos os ativos e aposentados 
dentro da Funcef. 

A proposta da Chapa 1 é trabalhar de forma indepen-
dente e autônoma, reforçando a capacidade de luta pela 
manutenção e ampliação de direitos dos benefi ciários, 
como historicamente tem feito. A Chapa 1 questiona na 
atual gestão a falta de transparência, a votação com a 
patrocinadora ignorando a questão do contencioso e a 
diminuição da meta atuarial e o impacto dessa redução 
sobre os planos.

Composição da Chapa 1: Diretoria Executiva: Fabiana 
Cristina Meneguele Matheus (SP), Emanuel Souza de 
Jesus (BA) e Álvaro Augusto Hale (DF); Conselho Delibe-
rativo: Selim Antônio de Salles Oliveira (MG), Valter San 
Martin Ribeiro (SP), Alana Cristina Gomes da Silva (SC, 
Suplente) e Celeste Cássia da Fonseca (DF, Suplente); 
Conselho Fiscal: Carlos Augusto da Silva (SP) e Túlio 
Roberto Nogueira Menezes (CE, Suplente).

Com os ataques do governo aos planos de 
saúde, via Resolução 23 da CGPAR, a Cassi sofre 
sérias ameaças, pois a Resolução, em linhas 
gerais, aumenta as despesas dos assistidos, 
diminui a participação fi nanceira do BB e 
ainda proíbe o ingresso de novos associados 
ao plano de saúde. 

Para enfrentar essa conjuntura e manter as 
conquistas dos assistidos, o Sindicato pede voto 
na Chapa 1 – Em Defesa da Cassi, encabeçada 
pelo dirigente sindical William Mendes (atual 
diretor eleito de Saúde – mandato 2014/2018). 
A Chapa 1 também conta com representantes 
de todas as regiões do País e de vários segmen-
tos do BB.

A eleição Cassi acontece de 16 a 28 de março 
para a escolha do diretor de Saúde e Rede de 
Atendimento e integrantes dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal, para mandato de quatro anos. 

“Nossos compromissos da Chapa 1 são melhoria 
constante no atendimento, garantir a manutenção dos 

compromissos do BB e a sustentabilidade da Cassi, lutar 
contra as medidas da Resolução 23 da CGPAR, valorizar 
os Conselhos de Usuários e envolver o funcionalismo na 

defesa da Cassi”
William Mendes, candidato a diretor de Saúde pela 

Chapa 1

Eleição da Funcef: Sindicato apoia Chapa 1 – Chapa do Participante

“Nessa conjuntura de golpe e retirada de direitos 
é importante intensifi carmos a nossa mobilização. 
Peço apoio e voto na Chapa 1 para manter nossa 
representação na Funcef forte e comprometida 

com a luta dos participantes”
Túlio Menezes, diretor do SEEB/CE e 

candidato na Chapa 1 – Chapa do Participante
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Prova de vida 
A prova de vida dos benefi ciários da Pre-
vidência, exigida anualmente, será facili-
tada graças ao projeto do senador José 
Pimentel (PT-CE). Pela proposta, a prova 
de vida poderá ser feita por procuração; 
por declaração redigida e assinada pelo 
médico que acompanha o idoso, impossi-
bilitado de deslocar-se; ou por registros 
das impressões digitais ou ainda em gra-
vações de áudio ou vídeo, comprovando 

que o idoso está vivo.  O projeto também 
proíbe a exigência da presença do segu-
rado para fazer a comprovação da prova 
de vida, no caso de idoso com mais de 

80 anos.

• • •

• • •

Sindicato denuncia caos na 
agência do BNB na Av. Bezerra 

de Menezes
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Contribuição Sindical

Discriminação
A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) aprovou dia 28/2 pro-

posta que torna crime a injúria praticada 
por questões de gênero e de orientação 
sexual. O projeto (PLS 291/2015) é da 

senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e segui-
rá para a Câmara dos Deputados se não 
houver recurso para que seja votado pelo 
Plenário do Senado. Atualmente, o Código 
Penal pune o ato de injuriar alguém com 
detenção de um a seis meses ou multa. 
O PLS altera o dispositivo que estabele-
ce como agravante o uso de elementos 

referentes a raça, cor, etnia, religião, ori-
gem ou condição de pessoa idosa ou com 
defi ciência, acrescentando a questão de 

gênero entre esses agravantes. 

Uma situação caótica na agência do 
Banco do Nordeste do Brasil na Av. 
Bezerra de Menezes foi registrada 

pelo Sindicato dos Bancários do Ceará 
na última semana, quando a unidade se 
encontrava completamente lotada. Os 
clientes estavam com difi culdade, inclusi-
ve, para se locomover e com muita espera. 
Enquanto isso, funcionários enfrentavam 
condições precárias para prestar um bom 
atendimento à população.

Segundo o Sindicato apurou, uma 
das principais demandas que lota aquela 
agência são os boletos do Credi Amigo, 
que agora só podem ser pagos no BNB 
exclusivamente. Antes podiam ser pagos 
em lotéricas e nos demais bancos, desde 
que em dia.

Após denúncia encaminhada à direção 
do BNB, nesta semana dirigentes do Sindi-
cato irão retornar à agência para verifi car 
as providências adotadas pelo Banco para 
resolver a questão.

“O Sindicato já denunciou e pediu 
providências ao Banco. Nós nos 

solidarizamos com os funcionários e os 
clientes porque entendemos que nossa 

luta é defender a dignidade do trabalho 
dos bancários e também a decência no 

tratamento à população”
Carmen Araújo, diretora do SEEB/CE

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
garante até o dia 12/3 o direito à opo-
sição da contribuição sindical, aprova-
da em assembleia no último dia 19/2. 

Quem desejar se opor, os bancários de 
Fortaleza devem acessar formulário no 
site (bancariosce.org.br) e comparecer 

pessoalmente ao Sindicato. Bancários do 
Interior devem encaminhar o formulário 

pelo Correio com postagem até o dia 12. 


