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Eleições: Chapa do 
Participante quer 

defesa da Funcef e da 
Caixa 100% pública

O lançamento ofi cial da 
Chapa do Participante 
no Ceará aconteceu dia 

6/3 (pág. 3)

Mulheres cearenses vão às ruas 
contra o golpe, contra a violência e 

em defesa da democracia

Matéria na pág. 5

Artigo: Leia sobre a importância de 
defender a Cassi (pág. 2)

Carlos Eduardo,
presidente 

do SEEB/CE
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A partir do próximo dia 16 e até o dia 28 de março, os associados da Cassi têm um 
compromisso muito importante com a nossa caixa de assistência. Nesse período, 
o associado poderá escolher o diretor de Saúde e Rede de Atendimento, além dos 

integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para um mandato de quatro anos.
Essa escolha é muito importante, pois poderá defi nir os rumos que a Cassi tomará nos 

próximos anos, justamente num dos períodos em que ela nunca esteve tão ameaçada. Os 
ataques do governo golpista, via Resolução 23 do CGPAR, que pretende impor a paridade 
contributiva e reduzir a participação do Banco do Brasil no custeio do nosso plano de saú-
de, visam claramente enfraquecê-lo. Querem impor a contribuição por dependente e por 
faixa etária, acabar com a solidariedade e a garantia de custeio do BB para os aposentados.

Para proteger um dos maiores patrimônios dos funcionários do Banco do Brasil, a grande 
maioria do movimento sindical apoia a Chapa 1 – Em defesa da Cassi. O compromisso da 
Chapa 1 é defender a nossa caixa de assistência, resistir às ameaças que pairam sobre ela, 
encontrar soluções para seus problemas e garantir a sustentabilidade de nosso plano de 
saúde.

A Chapa 1 – Em defesa da Cassi é composta por associados que sempre estiveram, reco-
nhecidamente, à frente da luta pela preservação e melhoria de nossos direitos em saúde, 
junto com as entidades sindicais e associativas que defendem os funcionários.

Por isso, convoco todos os associados a estudarem bem as propostas, procurarem co-
nhecer os representantes de cada chapa e participar dessa eleição de forma consciente, 
votando naqueles que realmente têm compromisso com a defesa dos nossos direitos e 
da nossa Cassi. Vote naqueles que lutam pela manutenção dos compromissos do BB, pela 
sustentabilidade da Cassi e para defendê-la contra os desmandos desse governo golpista.

Portanto, de 16 a 28 de março, VOTE CHAPA 1 – EM DEFESA DA CASSI.

Artigo

É preciso defender a Cassi das 
ameaças do governo golpista

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). 

Funcionários da ativa votam pelo SISBB e aposentados nos terminais de autoatendimento.

Carlos Eduardo, 
presidente do 
Sindicato dos 

Bancários do Ceará 
e funcionário do BB
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Chapa do Participante “Caixa Pública, 
Funcef Forte” é lançada no Ceará
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Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Na terça-feira, dia 6/3, foi lan-
çada ofi cialmente no Ceará a 
Chapa do Participante, que 

concorre à eleição da Funcef nos dias 
2, 3 e 4 de abril. A Chapa é composta 
por representantes de diversos seg-
mentos de trabalhadores da Caixa que 
reúnem forças capazes de restituir o 
poder de voz e voto de todos os ativos 
e aposentados dentro da Funcef. O 
diretor do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, Túlio Menezes, é candidato a 
suplente do Conselho Fiscal. Durante o 
lançamento da Chapa do Participante, 
os dirigentes conversaram com os 
empregados do Edifício Sede, Praça do 
Ferreira e Agência Iracema sobre os 
compromissos e principais propostas 
da Chapa.

A Chapa do Participante é com-
posta por pessoas comprometidas 
historicamente com a luta pela demo-
cratização da Funcef, pela defesa da 
Caixa 100% Pública e com as eleições 
na Fundação. Todas as conquistas 
que tivemos, inclusive o direito de 
elegermos nossos representantes, 
foram lutas dos integrantes da Chapa 
do Participante.

A proposta da Chapa é trabalhar 
de forma independente e autônoma, 
reforçando a capacidade de luta pela 
manutenção e ampliação de direitos 
de todos os benefi ciários, como his-
toricamente tem feito. Conheça mais 
sobre a Chapa do Participante no en-
dereço chapadoparticipante.com.br.

Como votar – Os participantes da 
ativa e assistidos devem acessar, nos 
dias da eleição, o Autoatendimento 
do portal da Funcef ou o aplicativo 
da Fundação (disponível na Apple 
Store ou na Play Store). É necessário 
login e senha.

* Cobrar contencioso judicial;

* Restabelecer paridade em todos os planos;

* Rever a redução da meta atuarial;

* Incorporar o REB ao novo plano;

* Equilibrar os planos;

* Defender a manutenção e ampliação dos direitos dos participantes;

* Criar o comitê permanente “Caixa Pública, Funcef forte”;

* Estabelecer novas políticas de governança: transparência, comitê de investimento, 
condições de trabalho, ouvidoria e auditoria interna.

“Para nós, o lugar de representação do participante se une à 
defesa da Caixa 100% pública e dos direitos dos empregados 
que atualmente estão ameaçados por esse governo golpista. 
Lutaremos para tornar a gestão da Funcef verdadeiramente 

sustentável para todos”
Túlio Menezes, candidato ao Conselho Fiscal pela Chapa do 

Participante

Confi ra as principais propostas
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#MARÇODAS

Meu Deus, meu Deus, está 
extinta a escravidão? Meu 
Deus! Meu Deus! Se eu chorar 

não leve a mal. Pela luz do candeeiro. 
Liberte o cativeiro social...  Com esse 
grito se encerrou a comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher pelas mulheres 
bancárias do Ceará, reunidas dia 3/3 para 
debater a defesa da aposentadoria e da 
Democracia. Também um “Fora Temer” 
uníssono ecoou na sede do Sindicato dos 
Bancários do Ceará.

Uma das palestrantes, a Professora 
Doutora Sandra Helena de Souza, afi r-
mou: “a guerra não acabou, é preciso 
estarmos preparadas. Na conjuntura 
presente não tem espaço para desespero: 
é lutar.  É necessário que reorganizemos 
a causa comum, o que nos unifi ca”, disse. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – A 
advogada Ana Virginia Porto, fez uma 
análise sobre a proposta de Reforma 
da Previdência e seus impactos na 
vida das mulheres. Elas serão as mais 
prejudicadas, porque o Estado tem 
a justificativa de igualar homens e 
mulheres. Antes de propor um me-
canismo legal que vai fomentar uma 
suposta igualdade de gênero, o Estado 
deveria fomentar políticas públicas 
educacionais para que a educação seja 
emancipadora para as mulheres, se 
estabelecer a mesma responsabilida-
de na criação dos filhos, com licença 
compartilhada entre pai e mãe, com 
a transformação social que tem que 
começar em casa. Segundo ela, o IDEIA 
em parceria com a UNIMULHER revela 
que a mulher trabalha 7,5 horas a mais 
do que os homens, porque existe o 
trabalho doméstico não remunerado.

Bancárias do Ceará comemoram o Dia da
pauta em defesa da aposentadoria e da 

“A luta é importantíssima, 
mas com estratégia. A 

juventude é importante. 
Precisamos conversar 

com as novas gerações, 
unifi carmos o campo da 
esquerda, unifi car uma 

pauta, estabelecer o comum. 
Tem gente pensando que 

a história está começando agora. Precisamos 
estabelecer um diálogo, não podemos caminhar 

separados, temos de ir juntos, com todas  as 
nossas diferenças e nossas difi culdades”

Professora Sandra Helena Souza

“A nossa inserção no mercad
de trabalho é muito desigua

a remuneração da mulher 
ainda é 81% se comparado a
do homem. A maior parte da

aposentadorias solicitadas
ao INSS por mulheres é 

por idade, porque elas têm 
difi culdade de comprovar 

o recolhimento das contribuições, porque as 
mulheres estão nos postos mais precarizados 
da economia. Essa reforma, se acontecer, vai 
impactar a vida da mulher sobremaneira”

Ana Virgínia Porto, advogada trabalhista



   Tribuna
Bancária Edição 1515  |  12 a 17 de março de 2018

5

SMULHERES

da Mulher com 
a Democracia

 “Nossa luta deve ser 
constante. Pelo fi m 
da violência, contra 
essas reformas que 
só prejudicam os 
trabalhadores e, 
principalmente, 

em defesa da 
democracia, 

pois só num Estado verdadeiramente 
Democrático poderemos garantir nossos 

direitos”.
Rita Ferreira, diretora da Secretaria 

de Igualdade e Diversidade
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As mulheres bancárias foram às ruas no dia 8 de março – Dia Internacional 
da Mulher – para protestar contra o golpe, pelo fi m da violência e em defesa 

da democracia. As bancárias se juntaram a milhares de outras mulheres 
de movimentos sociais, sindicais, feministas e estudantis no ato “Mulheres 
nas Ruas Contra o Golpe – Pelo fi m da violência, contra as reformas e por 

democracia”, organizado pela Frente Brasil Popular, em parceria com a CUT/CE. 
Após concentração na Praça da Bandeira, as mulheres saíram em caminhada pelo 

Centro de Fortaleza, fi nalizando na Praça Murilo Borges.

8 de Março: Bancárias vão às ruas em defesa 
dos direitos e contra o golpe

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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Assembleia avalia prestação de contas do 
Sindicato do exercício 2017

O Sindicato dos Bancários do Ceará convoca toda a categoria para uma assembleia no próximo 
dia 20 de março para apreciação da prestação de contas do exercício fi nanceiro de 2017 da entidade. 

A assembleia acontece às 18h em primeira convocação ou às 18h30 em segunda convocação, 
no auditório do Sindicato (Rua 24 de Maio, 1289 – Centro). Confi ra abaixo o resumo do demonstrativo das 

contas da entidade, bem como o edital de convocação da assembleia.

ATIVO 2.171.897,06
ATIVO CIRCULANTE 1.109.684,13
Disponibilidades 474.537,92
Créditos 635.146,21
  Mensalidades e Cont. a Receber 270.654,46
  Adiantamentos e Empréstimos 120.024,94
  Outros Créditos 199.320,93
  Despesas Antecipadas 45.145,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.062.212,93
  Realizável a Longo Prazo 338.092,86
  Imobilizado 724.120,07

PASSIVO 2.171.897,06
CIRCULANTE 1.564.134,87
  Fornecedores 136.058,08
  Obrigações Legais 288.051,21
  Outras Obrigações 1.140.025,58
PATRIMÔNIO SOCIAL 607.762,19

RECEITAS 11.016.273,70

Receitas Tributárias 1.390.113,72

Receitas Sociais 7.022.176,62

Receitas Jurídicas 2.415.262,65

Receitas Financeiras 129.904,42

Outras Receitas 58.816,29

DESPESAS 12.939.090,55

DESPESAS OPERAC. GERAIS 5.663.392,34

Despesas c/ Pessoal 2.727.076,64

Despesas Administrativas 2.084.746,48

Despesas Tributárias 1.544,08

Despesas Financeiras 23.800,98

Despesas c/ Jurídico 826.224,16

DESPESAS OPERAC. SINDICAIS 7.275.698,21

Despesas c/ Campanha Salarial 1.264.643,55

Despesas c/ Imprensa 511.856,12

Despesas c/ Esportes 269.267,12

Despesas c/ Ação Sindical 2.945.502,09

Despesas c/ Formação 70.226,64

Despesas c/ Cultura 362.617,52

Despesas c/ Saúde 72.476,48

Contribuições a Entidades 658.222,49

Desp. c/ Interior-Regional 1.108.024,02

Despesas c/ Aposentados 12.862,18

Balanço Financeiro de 2017
NOME ORÇAMENTO % R/RT

RECEITAS 10.450.000,00 100,00%

Imposto Sindical  500.000,00 4,78%
Receitas Sociais  7.400.000,00 70,81%

Receitas Jurídicas  2.400.000,00 22,97%
Receitas Financeiras  150.000,00 1,44%
Total Recebimentos 10.450.000,00 100,00%

NOME ORÇAMENTO % D/DT

DESPESAS

DESP. OPERAC. GERAIS  5.232.000,00 50,07%

Despesas c/ Pessoal  2.808.000,00 26,87%
Despesas Administrativas  1.800.000,00 17,22%
Despesas Financeiras  24.000,00 0,23%
Despesas c/ Jurídico  600.000,00 5,74%
DESP. OPERAC. SINDICAIS  5.218.000,00 49,93%

Despesas c/ Camp. Salarial  900.000,00 8,61%
Despesas c/ Imprensa  450.000,00 4,31%
Despesas c/ Esporte  150.000,00 1,44%
Despesas c/ Ação Sindical  2.048.000,00 19,60%
Despesas c/ Formação  70.000,00 0,67%
Despesas c/ Cultura  300.000,00 2,87%
Despesas c/ Saúde  70.000,00 0,67%
Contribuições a Entidades  700.000,00 6,70%
Desp. c/ Organ. Sindical  10.000,00 0,10%
Desp. c/ Interior-Regional  500.000,00 4,78%
Desp. c/ Sócio-Econômico  10.000,00 0,10%
Desp. c/ Aposentados  10.000,00 0,10%
Total Despesas  10.450.000,00 100,00%

Proposta Orçamentária 2018

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado 
do Ceará (SINTRAFI-CE), também denominado Sindicato dos Bancários 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 trabalhadores 
pertencentes ao Ramo Financeiro de sua base territorial para a Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 20 de março de 2018, em primeira convocação, 
às 18h00min, ou em  segunda e última convocação, às 18h30min, na  Rua 24 de 
Maio, 1289,  Centro, nesta capital, para discussão e deliberação sobre a proposta  
orçamentária para o ano vigente e da prestação de contas do exercício fi nanceiro 
do ano de 2017, nos termos do art. 102 do Estatuto desta entidade.

Fortaleza-CE, 10 de março de 2018.
Carlos Eduardo Bezerra Marques

PRESIDENTE
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O Sindicato dos Ban-
cários do Ceará está 
com inscrições abertas 
para o curso prepara-
tório de certificação 
profi ssional Anbima – 
CPA-20, em parceria 
com o professor João 
Henrique Lemos. O pú-
blico-alvo são bancários 
sindicalizados.

O CPA-20 certifi ca profi ssionais que atuam na venda 
de produtos de investimento ou na manutenção de car-
teiras nos segmentos varejo alta renda, private banking, 
corporate e investidores institucionais, em agências 
bancárias ou plataformas de atendimento. Ao obter a 
CPA-20, o profi ssional pode, automaticamente, exercer 
as atividades abrangidas pela CPA-10.

O curso de CPA-20 já está atualizado com a  inclu-
são dos temas sobre previdência complementar aberta 
(PGBL e VGBL), bem como de  fi nanças pessoais e com-
portamentais.

Como inscrever-se – As inscrições podem ser feitas 
até o dia 15 de março. Os interessados devem entrar 
em contato com a Secretaria de Formação, através do 
telefone (85) 3252 4266, falar com Janteny, no horário 
das 8h às 17h. O investimento será de R$ 399,00, po-
dendo ser parcelado em até 12x no cartão (através do 
site www.joaohenriquelemos.com).

“A Secretaria de Formação do 
Sindicato dos Bancários entende 

a necessidade de promover 
a qualifi cação e contribuir 

para a profi ssionalização de 
nossos associados. Acredita 
que certifi cações como essas 
representam um anseio de 

muitos bancários que desejam 
se especializar em Mercado 

Financeiro. Acreditamos 
assim estar contribuindo 

para o desenvolvimento e o 
aprimoramento da categoria”

Gabriel Rochinha, secretário de 
Formação do Sindicato

No último dia 7/3, na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
aconteceu a reunião do Conselho Diretor da Federação dos Trabalha-
dores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce). O 
Conselho Diretor é uma das instâncias deliberativas mais importante 
da Federação, composto por sua diretoria e mais um representante 
de cada sindicato fi liado.

O objetivo da reunião foi debater a atual conjuntura sob a visão 
da classe trabalhadora, os desafi os para esse ano de 2018, debate 
sobre as eleições gerais que se aproximam, assim como discutir a 
política de fi nanciamento da Fetamce, pois com o fi m do imposto 
sindical – uma das principais receitas da entidade – é preciso discu-
tir com os sindicatos como fazer a nova política de fi nanciamento. 
Durante a reunião, foram debatidas ainda estratégias de lutas e 
informes sobre como estão as mobilizações e greves de servidores 
municipais em diversos municípios do Estado.

FORMAÇÃO

Estratégias de luta
Fetamce realiza reunião do 

Conselho Diretor

“Nós estamos 
vivenciando o início 

do desmonte dos 
serviços públicos, com 
a implementação da 

Emenda Constitucional 
95 [Teto dos Gastos 
Públicos], além da 

falta de interesse e compromisso dos 
gestores municipais com o serviço 

público de qualidade e com a valorização 
e respeito aos direitos dos trabalhadores. 

Esse encontro é para avaliar esse 
acontexto e não recuar. Organizar 

cada vez mais os trabalhadores para a 
resistência e para barrar o retrocesso”

Enedina Soares, presidente da 
Fetamce

“Os 
bancários 

são 
compa-
nheiros 
de luta 

dos 
servidores 

públicos contra as 
privatizações e em defesa 

das políticas públicas 
que melhoram a vida e o 

atendimento da população, 
por isso a importância 

de apoiar essa pauta de 
organização da Fetamce”

Carlos Eduardo, 
presidente do SEEB/CE
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Agendamento online
Com o objetivo de dar mais rapidez, as 
unidades do Vapt Vupt agora permitem 
que os usuários agendem horários pela 
internet para emissão de 1ª e 2ª Via do 

documento de identidade (RG). Os proce-
dimentos são permitidos para as unida-

des de Antônio Bezerra e Messejana, em 
Fortaleza, além de Sobral e Juazeiro do 
Norte. O agendamento pode ser feito no 
endereço vaptvupt.sejus.ce.gov.br/agen-
damento e é uma iniciativa da Sejus, que 
pretende ampliar o agendamento para 

outros serviços em breve.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Usuários autorizam o Sindicato a 
analisar propostas para aperfeiçoar 

o sistema Ponto a Ponto
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Fiscalização das fronteiras
O projeto que o Exército concebeu para 
defender a fronteira do país e ajudar a 

combater crimes como o tráfi co de dro-
gas e de armas sofreu um grande corte 
no ano passado. De 2016 para 2017, o 
investimento de Temer no Sistema Inte-
grado de Monitoramento de Fronteiras 

despencou de R$ 285,7 milhões para R$ 
132,4 milhões (-54%). Em 2018, o valor 

reservado teve ainda uma redução de 
16% na comparação com o inicialmente 
previsto no ano passado. As consequên-
cias do contingenciamento de recursos 

do sistema são que muitos dos causado-
res do problema de segurança nas gran-

des cidades passam pelas fronteiras.

Quase uma unanimidade!
Diante do aumento do desemprego regis-
trado em janeiro e do penúltimo lugar no 
ranking do PIB, a desaprovação de Temer 

segue à beira da unanimidade, segun-
do levantamento do Barômetro Político 

Estadão-Ipsos. Temer é desaprovado por 
aproximadamente 93% dos brasileiros. 
Henrique Meirelles, atual ministro da 

Fazenda, aparece com índice de desapro-
vação na casa dos 95%. O desempenho 
é similar ao obtido pelo presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, que é desaprova-
do por 69% e ignorado por outros 27% 

dos ouvidos na pesquisa.

O Sindicato dos Bancários 
do Ceará realizou no dia 23/2 
uma reunião com os usuários 
do sistema Ponto a Ponto, na 
sede administrativa do Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB), 
no Passaré. Participaram dessa 
reunião, além dos usuários, os 
diretores do SEEB/CE, Tomaz 
de Aquino e Carmen Araújo, o 
advogado da entidade, Vianey 
Martins e o chefe do Ambiente 
de Gestão de Pessoas do Banco, 
Geraldo Júnior.

O objetivo do encontro foi deba-
ter e aperfeiçoar o mecanismo de 
transporte coletivo assegurado 
pelo BNB aos seus funcionários, 
após importante vitória na justiça 
através de ação ajuizada e ganha 
pelo Sindicato dos Bancários.

O Banco alega que há hoje 
uma subutilização dos ônibus 
disponibilizados pela instituição 
e quer negociar com o Sindicato, 
sob a interveniência da Justiça, 
a revisão de decisão judicial. Se-
gundo o Ambiente de Gestão de 
Pessoas, o custo mensal é de R$ 
80 mil, independente do uso pelos 
benefi ciários.

A partir desse debate, os 
usuários presentes à reunião 
fi zeram diversas sugestões que 
já foram encaminhadas ofi cial-
mente ao Banco. Entretanto, 
por se tratar do cumprimento de 
decisão judicial, toda e qualquer 
modifi cação no sistema só poderá 
ser feita com a concordância do 
Sindicato e mediante realização 
de assembleia com os usuários 
para aprovação ou não das mu-
danças propostas.

• Criar novas rotas para atender um maior número 
de usuários, como Av. Washington Soares, Av. 
Oliveira Paiva, Av. Bezerra de Menezes, Aldeota 
etc;

•  Uma campanha realizada pelo BNB para incen-
tivar o uso do sistema por seus funcionários;

• O Banco realizar um levantamento de quem pre-
cisar e/ou tem interesse de utilizar o sistema;

• Remanejar ônibus para outros horários;
• Realização de um mapeamento da quantidade 

de funcionários que utilizam o serviço.

“O Sindicato entende 
ser muito importante a 
continuidade do Ponto 

a Ponto, até mesmo pela 
questão ambiental, pois 

utilizando o sistema através 
daqueles roteiros que lhes 
forem mais favoráveis, os funcionários estarão 

contribuindo para a melhoria do meio ambiente, 
com menos poluição e menos desmatamento para 

dar lugar a mais vagas de estacionamento”
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato dos 

Bancários do Ceará

Sugestões dos Funcionários para o Ponto a Ponto


