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Bancários foram pra rua em Fortaleza para denunciar que o governo Temer quer acabar com os 
bancos públicos, num verdadeiro ataque às instituições e à população (págs. 4 e 5)

Todos pelos bancos públicos! 
Todos contra a privatização!
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Breves

Abaixo-assinado pede 
anulação da prisão de 
Lula

Diante da série de 
arbitrariedades, injustiças e 
inconstitucionalidades promovidas 
contra o ex-presidente Lula desde 
o início do “caso tríplex”, o comitê 
Lula Livre lançou um abaixo-
assinado que pede diretamente 
ao Supremo Tribunal Federal e 
ao Superior Tribunal de Justiça 
que a legalidade seja retomada 
e Lula libertado. Líder em todas 
as pesquisas, Lula pode e será 
candidato registrado no dia 15 
de agosto, apesar das manobras 
jurídicas que tentam inviabilizar 
sua candidatura. O modelo está 
no site www.pt.org.br e deve ser 
enviado ao Comitê Nacional Lula 
Livre, no endereço: SHCSQ 1 – 
Brasília (DF), CEP: 70 302-000.

Governo golpista Temer 
tem 95% de reprovação

O governo do ilegítimo e 
golpista Michel Temer (MDB-
SP) é reprovado por 95% 
dos brasileiros. Para 79% a 
avaliação varia de ruim para 
péssimo; para 16% é regular; 
1% não soube ou sequer quis 
responder à pesquisa. Outros 
4% avaliaram que o governo é 
ótimo ou bom. Os dados são da 
pesquisa Ibope, encomendada 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), divulgada no dia 
28/6. Na pesquisa anterior do 
Instituto, divulgada em abril, o 
governo Temer era reprovado 
por 93% dos brasileiros. 90% 
dos entrevistados também 
reprovaram a maneira de governar 
do presidente da República. 
Comparada ao levantamento 
anterior feito pelo Ibope, a 
avaliação de Temer também piorou 
neste quesito: em abril, 87% 
desaprovavam sua maneira de 
governar.

Com o mote de resistir e lutar os dirigentes do Sindicato dos Bancários do Ceará continuam 
debatendo com os colegas nos seus locais de trabalho, acerca dos desafi os da Campanha 

Nacional Unifi cada 2018. A resposta dos bancários tem sido de compreensão desse momento 
difícil que a categoria vive e, mais do que nunca, compreendem que somente com luta 

conquistamos nossos direitos até aqui. Com unidade vamos fazer uma campanha vitoriosa, 
segundo reforçam colegas do BNB de Crateús e de Tianguá, do Bradesco do Eusébio e Banco 

do Brasil de Boa Viagem e de Fortaleza.

Edital de Convocação de Eleições de Delegados Sindicais 
Mandato 2018/2019

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará (SINTRAFI-CE), anteriormente 
denominado Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Ceará, CNPJ nº. 07.340.953/0001-
48 e registro sindical MTIC nº 208.327-59, por seu presidente, abaixo nominado, convoca os bancários do BANCO DO 
BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO NORDESTE e dos BANCOS PRIVADOS, associados a este Sindi-
cato, para as eleições de delegados sindicais e respectivos suplentes, que ocorrerão nos dias 07,08,09 e 10 de agosto de 
2018, nas dependências dos bancos. Votam todos os associados do Sindicato lotados na unidade onde houver a eleição. 
As inscrições estarão abertas no período de 09 a 27 de julho de 2018 e deverão ser feitas através do endereço eletrônico 
bancariosce@bancariosce.org.br  com o assunto ELEIÇÃO DELEGADO SINDICAL, ou por fax: (85) 3226-9194, ou, ainda, 
na Secretaria de Ação Sindical, na sede do Sindicato (Rua 24 de Maio, 1289 Centro, nesta capital), no horário de 9 às 17 
horas. Deverão constar no pedido de inscrição: nome do candidato, RG, CPF, PIS, banco/local de trabalho (prefi xo/nome 
da unidade), matrícula funcional, telefones, WhatsApp e E-mail. Ao receber o pedido de inscrição, via e-mail ou fax, será 
emitido pela Secretaria de Ação Sindical e-mail confi rmando a respectiva inscrição até o dia seguinte. Caso o bancário 
não receba mencionada confi rmação, deverá entrar em contato com a citada Secretaria, pelo telefone (85) 3252.4266.

Fortaleza(CE), 04 de julho de 2018.

José Eduardo Rodrigues Marinho
Presidente em exercício
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Novas negociações irão ocorrer durante 
esta semana, dentro da Campanha Nacional 
2018. Dia 12/7, será a segunda rodada de ne-
gociação do Comando Nacional dos Bancários 
com a Fenaban. A categoria está mobilizada e a 
expectativa é que no encontro a federação dos 
bancos apresente resposta sobre o pré-acordo 
para garantir a ultratividade da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

MESA COM BANCOS PÚBLICOS – Além da 
mesa geral, com a Fenaban, os trabalhadores do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal 
negociam suas pautas específi cas em mesas 
distintas. O BB na primeira mesa mostrou dis-
posição em negociar diversos pontos da pauta 
dos funcionários e marcou segunda rodada 
para o dia 13. Já com a Caixa está agendada 
a primeira mesa de negociação também para 
sexta-feira, dia13 de julho.

Novas negociações ocorrem 
entre Comando e Fenaban, 

Banco do Brasil e Caixa

SÃO CONQUISTAS!
NÃO SÃO BENEFÍCIOS.

• Assinatura de um pré-acordo de ul-
tratividade;

• Aumento real para salários e demais 
verbas;

• Defesa da CCT, ameaçada pela nova 
lei trabalhista;

• Defesa dos empregos;

• Cláusulas garantindo que as novas 
modalidades de jornada e contrata-
ções sejam mediante negociação com 
o Comando Nacional dos Bancários;

• Manutenção das homologações nos 
Sindicatos;

• Defesa dos bancos públicos;

• Manutenção da mesa única de negocia-
ção entre bancos públicos e privados;

• Defesa intransigente da democracia.

PAUTA GERAL
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DIA NACIONA

BANCO DO BRASIL,
DESTE, CAIXA ECON
compõem a lista de 

ameaçadas pelo gove
de serem privatizada

brás, Petrobrás, Sabe
e outras empresas e

municipal. Para protes
Bancários do Ceará r
ções no Dia Nacional
das Empresas Pública
lizando a categoria, 
nas agências da Caix

deota, em F
Os dirigentes sindica
agências mostrando

ameaça de privatizaç
blicos, prejudica tanto
a população. Pois aca
como BB, Caixa e BN

políticas governament
com o desenvolvime

redução da desiguald
que o foco não é exclu

Bancários denunciaM: GOLPISTA QUE

“O patrimônio público brasileiro está sendo entregue pelo governo golpista 
às empresas internacionais, sem se preocupar com os interesses nacionais.  
Denunciamos para que a sociedade tome conhecimento desses ataques e se 
solidarize com nossa luta. Ou alguém tem dúvida que, com a privatização da 
Eletrobrás a conta de energia vai fi car mais cara? Ninguém duvida.  No Ceará 
com a venda do  BEC, os clientes foram expulsos das agências; os bancos 
privados não tem interesse de abrir agências no interior. Quem está no interior 
são os bancos públicos:  Banco do Brasil, Caixa e BNB, dando acesso ao crédito 
para quem necessita, pequenos negócios que geram renda. Denunciamos 

também o sucateamento dos bancos públicos, por exemplo, 10 mil funcionários saíram do BB sem 
novas contratações e 700 agências do BB foram fechadas,  para aumentar mais ainda o lucro do 
capital privado. Mas nossa resposta será dia 7 de outubro, assumindo nosso papel de frear esse 
ataque às empresas públicas e retomar o governo democrático”
José Eduardo Marinho, presidente em exercício do SEEB/CE, funcionário do BB

“O alvo deste governo gol
a Caixa que vem sofrendo

multinacionais. Sim, os inte
como a Eletrobrás e os Ba

O desmonte da Caixa, p
atendimento; fechando 
do serviço. Só não sabe

desastrosas, de entregar n
Agora mesmo na Caixa as

Administração, vindo do mercado; ora, o mercad
quer minimizar custos e maximizar lucros.  Os 
mas a sociedade precisa saber que o mercad

Federal e pra isso o governo golpis
Túlio Menezes, diretor do SEEB/
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NAL DE LUTA

IL, BANCO DO NOR-
ONÔMICA FEDERAL 

de empresas estatais 
overno golpista Temer 
adas, além da Eletro-
besp, Metrô, Correios 

s em nível estadual e 
testar, o Sindicato dos 
á realizou manifesta-

nal de Luta em Defesa 
lica, no dia 5/7, mobi-
a, clientes e usuários 
aixa, BB e BNB na Al-

m Fortaleza.
icais percorreram as 

ndo que o ataque, a 
zação dos bancos pú-
nto funcionários como 
cabar com os bancos, 

BNB é acabar com as 
entais que contribuem 
mento social e com a 
aldade social, uma vez 
clusivamente no lucro.

ER privatizaR as empresas públicas

golpista são as empresas públicas, como 
ndo desmonte, para atender os interesses 
interesses internacionais querem empresas 
s Bancos Públicos, porque dão resultados. 
a, por exemplo, é por dentro:  piorando o 
do unidades, fazendo o cliente reclamar 
abem que isso faz parte de uma política 
ar nosso patrimônio ao capital estrangeiro. 

a assumiram dois diretores no Conselho de 
rcado não quer a politica pública ,o mercado 
Os bancários são o alvo das reclamações, 

rcado quer abocanhar a Caixa Econômica 
olpista está tentando esvaziá-la.
EEB/CE, empregado da Caixa

“Hoje, o governo golpista, que tomou de assalto o governo do País, está voltando à 
década de 90 com a agenda de privatizações, inclusive acabou com o direitos dos 
trabalhadores, na chamada deforma trabalhista que rasgou nossa CLT. Os clientes 
vem este banco bonito, pensam assim: a vida desses bancários é uma maravilha. 
Não é não. Por trás dos sorrisos, existem mulheres e homens sofridos, com seus 

direitos tirados a todo momento. É por isso que o Sindicato dos Bancários que 
tem história de resistência e lutas está aqui no Dia Nacional de Luta em Defesa 

das Empresas Estatais e dos Bancos Públicos, para dizer que neoliberalismo não 
vai vencer essa batalha. Vamos juntos com a sociedade trazer de volta o projeto 

político, que nos faça erguer novamente a cabeça e dizer: somos uma nação que merece respeito, pelas 
riquezas, pela nossa cultura, e por ser uma nação do povo, que apesar de alegre e gentil, é um povo 

guerreiro. Bancários, a luta continua! Nós temos que salvar não só nossos empregos, mas temos que 
salvar o país da derrocada, e não deixar o capital estrangeiro acabar os nossos bancos públicos”

Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e funcionário do BNB
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SANTANDER

Banco demite bancário cego e 
doente e não volta atrás

6    Tribuna
Bancária

O banco Santander demitiu um 
trabalhador que acabou de 
ganhar o primeiro fi lho, faz 

tratamento contra depressão e vol-
tava de afastamento médico, devido 
a uma fratura no fêmur. O Sindicato 
tentou reverter demissão, mas banco 
que lucrou R$ 9,9 bilhões em 2017 se 
mostrou irredutível.

Essa é a falta de humanidade que 
impera na mentalidade dos executivos 
dos bancos e esse caso é particularmen-
te cruel entre os mais de 600 demitidos 
pelo Santander apenas nos primeiros 
cinco meses do ano somente na base 
de São Paulo e outros 15 municípios.

O trabalhador Marcos Couto de 
Freitas vive com defi ciência visual 
severa e irreversível e foi demitido no 
início de maio. “Quando eu retornei 
do primeiro afastamento por causa da 
depressão, a gestora não me quis mais na área SantanderPrevi. Falou que já tinha 
colocado outra pessoa no meu lugar, e que eu teria de ir para outro setor. Eu 
cheguei a fazer uma entrevista, o gestor estava organizando lugar para mim, 
computador para poder me receber, e nesse meio tempo eu caí e acabei 
fraturando o fêmur”, conta Marcos.

REFORMA TRABALHISTA USADA COMO DESCULPA – Ele 
foi demitido dois meses após retornar ao trabalho, em maio de 
2018. Segundo Marcos, a nova lei trabalhista defendida pelo setor 
patronal e que aniquilou uma série de direitos foi usada como 
desculpa para justifi car a demissão. “O gestor alegou que por 
conta dessa nova lei trabalhista, futuramente a área Central 
de Prepostos pode vir a ser terceirizada, mas é algo que ele 
nem tem certeza se irá ocorrer”, relata Marcos.

Na data da demissão, sua esposa, que também vive com 
defi ciência e não tem emprego, estava grávida de oito meses. 
Por essa razão, o convênio médico disponibilizado pelo banco 
era muito importante. “Sinceramente não sei como vou fazer 
para manter o sustento da minha família”, desabafa Marcos.

BANCO SE MOSTRA IRREDUTÍVEL – Ao tomar conhecimento 
do caso, o Sindicato entrou em contato com o RH do banco a fi m de 
tentar reverter a demissão. Em vão. O Santander se mostrou irredutível.

outro setor. Eu 
r para mim,
e acabei 

e 
e 

to
m de 
tível.
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NENHUM DIREITO A MENOS!

Sindicatos garantem vitórias 
importantes na luta por Justiça
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A ganância dos bancos, que 
usam de artifícios escu-
sos para retirar direitos 

dos bancários fi cou mais forta-
lecida com a reforma trabalhista 
(Lei 13.467/2017), que mexeu 
desde a jornada de trabalho à 
forma de contratação dos traba-
lhadores. Para se contrapor, ou 
mesmo barrar esses artifícios, os 
Sindicatos de Bancários recor-
rem cada vez mais à Justiça do 
Trabalho, para garantir a manu-
tenção de direitos trabalhistas, 
já conquistados a custa de muita 
luta. Cases de sentenças favoráveis são 
registrados pelo país fora contra bancos 
públicos e privados.

CAIXA MANTÉM A INCORPORAÇÃO 
DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – Acon-
teceu no dia 3/7, no Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região, em Brasília, 
audiência inaugural da ação impetrada 
pela Contraf-CUT, que pede a suspensão 
dos efeitos da revogação do RH 151 pela 
Caixa Econômica Federal. Em março, foi 

concedida a liminar que mantém a incor-
poração de função e a Justiça confi rmou o 
argumento principal da Contraf, de que o 
RH 151 incorpora o contrato de trabalho 
dos empregados, devendo ser respeitado. 
A audiência de encerramento da instrução 
será dia 27 de novembro.

BB É CONDENADO A INCORPORAR 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – A Justiça 
do Trabalho da Paraíba condenou o Ban-
co do Brasil a incorporar a gratifi cação 
de função de uma funcionária, que foi 

descomissionada no processo de 
reestruturação e teve seu direito 
cerceado pelo BB, que tomou como 
base a nova legislação trabalhista 
– Lei 13.467/2017. Além da incor-
poração da gratifi cação de função, 
o BB irá pagar indenização no 
valor de R$ 10 mil, as diferenças 
salariais e seus refl exos. O Banco 
buscou amparo na nova legislação 
trabalhista para tirar o direito da 
bancária.

BRADESCO REINTEGRA DI-
RIGENTE SINDICAL – Mais uma 

vitória importante foi conquistada pelo 
movimento sindical bancário. Desta vez, 
o juiz da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das 
Cruzes, Dr. Daniel de Paula Guimarães, 
absorveu o bancário e diretor sindical 
Reginaldo da Silva, o Panda, da acusação 
de falta grave em inquérito judicial ajuiza-
do em dezembro de 2009 pelo Bradesco e 
reintegrado em junho ao quadro de funcio-
nários do banco. A sentença diz que “Silva 
não cometeu falta grave justifi cadora da 
sua suspensão”.

A Terra Madre comercializa produtos voltados à 
alimentação saudável para trazer equilíbrio e bem-estar 
à sociedade. Em parceria com o Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará, vem assegurar descontos especiais aos 
bancários associados. A loja oferece soluções ideais 
para: quem vive sem tempo e acaba se alimentando 
de forma inadequada, possui restrições alimentares 
ou que busca qualidade de vida.

Tem o cuidado constante em todos os processos 
para trazer satisfação aos clientes: da escolha da 
embalagem aos produtos orgânicos e não orgânicos, 
naturais ou processados, sempre focados na saúde 
plena e bem-estar. A Terra Madre possui o maior mix 
de produtos do mercado, feirinha de orgânicos frescos 
e certifi cados, conveniência com doces e salgados sem 
glúten e sem lactose, encomendas personalizadas, es-
paço comida saudável, estacionamento e wi-fi  gratuitos, 
atendimento especializado e programa de fi delidade.

Convênio: Terra Madre Orgânicos e Saudáveis oferece descontos especiais aos bancários

Serviço:

Terra Madre Orgânicos e 
Saudáveis

Av. Washington Soares, 
450, Loja 2 

Shopping Ouro Verde 
(em frente ao Iguatemi)

Instagram: 
terramadrefortaleza 

e-mail: guararapes@terra-
madresaudaveis.com.br

(85) 3055.7007 - 
98133.7007
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Disque 188 agora é grátis
Acordo de cooperação técnica fi rmado 
com o Ministério da Saúde já permite o 

acesso gratuito, em todo o país, ao servi-
ço de ligações para o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), que auxilia na preven-
ção do suicídio e dá atenção a pessoas 
que sofrem de ansiedade e depressão. 

Para conseguir falar com algum voluntário 
treinado para esses tipos de situações, 

basta discar o número 188 pelo telefone. 
A assistência também é prestada pesso-

almente, por e-mail ou chat.

• • •

• • •
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Julho terá mais longo eclipse 
lunar

O mês de julho guarda uma surpresa 
para astrônomos e apreciadores do céu 

noturno. Na noite do dia 27 e nas primei-
ras horas do dia 28 de julho acontecerá 
o mais longo eclipse lunar do século. No 
total, o evento irá durar 3 horas e 55 

minutos, sendo 1 hora e 43 minutos com 
a Lua totalmente encoberta pela sombra 

da Terra. Na América do Sul o eclipse 
será parcial. No dia 31 de julho, Marte 
estará no seu ponto mais próximo da 

Terra desde 2003. Quem tem o costume 
de olhar atentamente para o céu perce-
beu que já é possível observar um ponto 

alaranjado. Trata-se de Marte.

Cordel “Antologia do Golpe”
“Antologia do Golpe”, de autoria do cor-
delista Hamurábi Batista reúne 19 cor-
déis, que foram produzidos nos últimos 
anos, no contexto da crise política que 

levou ao golpe de 2016 e seus desdobra-
mentos. O Cordel será enviado ao presi-
dente Lula. Segundo o autor, “é um tema 
duro, não tem nada pra fi car alegre, mas 
minha intenção é dar um pouco de alegria 
pra Lula”.  Entre os livretos, Lula apare-
ce como fi gura central das narrativas, 

abordando a sentença do caso do triplex 
e a perseguição política, judicial e midiáti-

ca ao petista.

A diretoria do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A (BNB), através do diretor 
de Administração, Cláudio Freire, 

informou que acatou mais uma vez o pe-
dido do Sindicato dos Bancários do Ceará 
e suspendeu nos meses de julho, agosto e 
setembro deste ano a cobrança das pres-
tações do Empréstimo de Férias concedido 
anualmente aos funcionários da Instituição. 
A medida, a despeito de ter sido solicita-
do pelo SEEB-CE, é 
extensiva a todos 
os trabalhadores da 
Empresa, indepen-
dentemente da base 
sindical a que esteja 
vinculado.

A solicitação do 
Sindicato atende 
reivindicação dos 
próprios funcioná-
rios que, após 10 meses do último reajuste 
salarial, vê em seu orçamento sendo com-
primido pela infl ação. A suspensão da co-
brança das prestações do EF pode signifi car 
um alívio em torno de 12% em média nas 
contas do mês de cada colega, considerando 
o prazo mínimo de parcelamento de 12 me-
ses de um salário bruto mensal concedido. 
Os colegas que não quiserem a suspensão 
das prestações devem comunicar essa 
opção ao Ambiente de Gestão de Pessoas.

CDC – Quanto à suspensão da prestação 
dos empréstimo CDC (Crédito Direto ao Con-
sumidor), também solicitada pelo Sindicato 

Suspensão das prestações do 
empréstimo de férias alivia
orçamento dos funcionários

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

por abranger o universo dos aposentados, 
o Superintendente de Produtos e Serviços 
Bancários, João Robério Messias, comuni-
cou que o Banco já dispõe de regras para 
negociação/reescalonamento de dívidas 
de clientes pessoas físicas, inclusive fun-
cionários  ativos e inativos, através do qual 
o interessado pode defi nir novo programa 
de pagamento, inclusive carência de três 
meses para reinício de liquidação das 

prestações.
O pedido de 

r e n e g o c i a ç ã o /
reescalonamento 
pode ser realizado 
a qualquer tempo 
pelo empregado 
ou aposentado 
na sua agência de 
relacionamento, 
informa o Supe-

rintendente, acrescentando que o sistema 
do CDC não permite atualmente a rene-
gociação em lote de forma automática. E 
renegociar cerca de 14 mil operações de 
forma manual, como já feito há alguns anos 
é agora totalmente inviável, pois levaria 
meses e paralisaria toda as atividades de 
manutenção/melhoria do sistema do CDC 
com considerável elevação do risco opera-
cional. Da mesma forma, explica, durante 
todo o período de renegociação o sistema 
CDC fi caria indisponível para contratação 
de novas operações, acarretando prejuízos 
fi nanceiros e operacionais e danos à ima-
gem do Banco, conclui o Superintendente. 


