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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCARIOS

A Convenção e os acordos de BB 
e CEF foram assinados dia 31/8, 

enquanto que o BNB assinou o 
aditivo no dia 5/9. A primeira 

parcela da PLR dos bancos 
públicos já foi creditada 

(págs. 3, 4, 5 e 7)
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AÇÃO DO BEC

Sindicato paga valores fi nais a 
mais 60 benefi ciários

2

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Na quinta-feira, 30/8, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará realizou o pagamento 
dos valores fi nais da ação contra o Brades-
co para mais 60 benefi ciários, integrantes 
de três lotes. Esse pagamento é a segunda 
parte dos valores repassados aos ex-
funcionários do BEC, que já receberam a 
primeira parte em valores incontroversos. 

De um total de 58 lotes com execuções 
separadas de, em média, 20 bancários cada 
um, 46 já foram pagos, restando outros 12 
lotes a serem liberados pela Justiça. Essa é 
a parte dos resíduos de valores, ou seja, é a 
parte fi nal da ação ajuizada pelo Sindicato.

Segundo os dirigentes sindicais, o 
recebimento dos valores fi nais dá fi m ao 
processo na Justiça para esses 60 benefi -
ciários. No entanto, o processo continua 
e os valores reivindicados pelo Sindicato 
continuarão sendo cobrados na Justiça 
para os demais benefi ciários, por isso, é 
importante que os bancários mantenham 
seus cadastros sempre atualizados para 
que o Sindicato possa contactá-los.

HISTÓRICO – A ação foi ajuizada pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará em 1998, 
pedindo o pagamento de dois reajustes 
salariais que o Banco do Estado do Ceará 
(BEC), não realizou na época, nas Conven-
ções 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. Enfi m, to-
dos os benefícios previstos pela legislação 
trabalhista e pelas Convenções Coletivas 
de Trabalho dos Bancários (CCT).

O Programa de Paternidade Responsável, promovido pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará através da sua Secretaria 
de Saúde, chegou a 18ª edição, no sábado, dia 25/8, reunindo 
bancários que podem agora requerer a licença paternidade de 
20 dias. O programa é pré-requisito para ter direito à ampliação 
da licença, uma importante conquista da Convenção Coletiva da 
categoria.

Os encontros são realizados sempre no terceiro sábado de 
cada mês, na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará (Rua 
24 de Maio, 1289 – Centro). O programa tem como facilitador 
o psicólogo e terapeuta familiar, Ben-Hur Oliveira e reúne os 
bancários em curso presencial, realizado num único dia. Em 
setembro, o encontro deve acontecer no dia 15.

Para participar do Programa, 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 limitadas e abertas também à comunidade.

PRÉ-REQUISITO – Segundo a Convenção Coletiva Trabalho, para ter direito à licença paternidade de 20 dias, o banco deve aderir 
ao Programa Empresa Cidadã e o bancário deve requerer a ampliação no prazo de dois dias após o parto, além de comprovar a par-
ticipação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável.

Sindicato realizou 18ª edição do Programa Paternidade Responsável
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CAMPANHA NACIONAL

Convenção Coletiva assinada e aumento real 
garantidos por dois anos para os bancários
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Reposição total da infl ação e aumento real 
garantidos, assim como todos os direitos previs-
tos pela Convenção Coletiva de Trabalho para 
os próximos dois anos. Os sindicatos represen-
tantes de bancários de instituições públicas e 
privadas assinaram dia 31/8, com a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban), a Convenção 
Coletivo de Trabalho (CCT) 2018/2020 e os 
acordos aditivos do Banco do Brasil e da Caixa 
Federal, válidos pelo mesmo período.

Na cerimônia, realizada em São Paulo, a 
presidenta da Contraf-CUT, Juvandia Morei-
ra, destacou a importância da unidade entre 
os bancários de todo o Brasil na Campanha 
Nacional Unifi cada 2018 e destacou a manu-
tenção de todos direitos e o fortalecimento da 
organização dos bancários como outro grande 
resultado.

A reforma trabalhista do golpista Temer 
tornou a conjuntura mais difícil e impactou 
nossa negociação, mas não o nosso patrimônio 
construído por tantos anos, a nossa CCT, que 
está garantida por mais dois anos.

“Nosso acordo geral com a Fenaban e os específi cos do BB, BNB e da Caixa 
são exemplos de resistência contra a reforma trabalhista do governo 

golpista de Temer. Conseguimos manter todos os direitos previstos na 
nossa Convenção Coletiva, que os bancos propuseram retirar ao longo das 

mesas de negociação. E temos esses direitos garantidos por dois anos, o 
que é fundamental diante do cenário de incertezas no país. Além disso, 

garantimos a validade da CCT para mais de 90 mil bancários que seriam 
considerados hipersufi cientes”

José Eduardo Marinho, presidente em exercício do Sindicato dos 
Bancários do Ceará

O TRABALHADOR GANHA, A ECONOMIA 
SE FORTALECE – Os ganhos dos bancários na 
Campanha 2018 – dos quase 500 mil trabalha-
dores de bancos públicos e privados em todo 
o Brasil – terão forte impacto na economia do 
país. Somente o reajuste de 5% nos salários da 
categoria representa acréscimo anual de cerca 
de R$ 2,5 bilhões na economia. O mesmo vale 
para os vales alimentação e refeição: um im-
pacto adicional de R$ 384 milhões em um ano. 
Em âmbito nacional a PLR conquistada injeta-
rá por volta de R$ 7,036 bilhões no mercado, 
nos próximos 12 meses. Já com a antecipação 
do pagamento, em 20 de setembro, o será de 
cerca de R$ 3,190 bilhões. Somados os reajustes 
nos salários, vales e a PLR total levarão para a 
economia nacional cerca de R$ 9,922 bilhões. 

Essa é mais uma mostra da importância 
dos trabalhadores terem salários melhores 
e mais direitos para a economia nacional: 
empregos e salários produzem um mercado 
interno forte, robusto, capaz de enfrentar as 
incertezas da crise.

O Itaú pagará o PCR (Progra-
ma Complementar de Resulta-
dos), junto com primeira parcela 
da PLR, no dia 20 de setembro. 
O PCR é uma conquista dos ban-
cários do Itaú, em negociação 
iniciada em 2003, com mais de 
80.000 trabalhadores contem-
plados em todo o País.

O valor do PCR será reajus-
tado pelo índice acordado com 
a Fenaban, 5% (reposição da 
infl ação mais 1,31% de aumento 
real), que resultará no valor de R$ 
2.662,62. O PCR que será pago 
no dia 20 é resultado do acordo 
bianual específi co para a verba, 
2017/2018, reajustado pelo ín-
dice conquistado na Campanha 
2018. Os representantes dos 
trabalhadores cobram a renova-
ção do acordo.

O PCR também será pago 
aos bancários oriundos do Citi-
bank, que teve a área de varejo 
recentemente incorporada pelo 
Itaú, de forma integral. 

ITAÚ: PCR será 
pago no próximo 

dia 20/9
“Cobramos do Itaú, 

devido à reforma 
trabalhista, se 
existe interesse 

na renovação do 
acordo. O banco já 
sinalizou que sim 
e que, encerrada a 
Campanha 2018, o 
acordo 2019/2020 

será discutido para que até dezembro 
esteja assinado”

Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato 
e representante do Fetrafi /NE na COE 

Itaú
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BANCO DO BRASIL

Acordo Coletivo é assinado garantindo 
direitos e novas conquistas

Foi assinado dia 31/8, pelo Comando Na-
cional dos Bancários, Comissão de Empresa 
dos Funcionários do BB e a direção do banco, 
o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos 
funcionários do Banco do Brasil. Aprovado 
em assembleia dia 29/8, o acordo de dois 
anos prevê reajuste de 5% em 2018 – que 
corresponde à reposição da infl ação (INPC 
do período fi cou em 3,64%) mais aumento 
real de 1,31% - e infl ação (INPC) mais ganho 
real de 1% em 2019, além da manutenção de 
todos os direitos para todos os funcionários.

A assinatura do acordo garantiu ainda 
alguns avanços, entre eles o almoço dos 
funcionários com jornada de 8h, que pode-
rá ser reduzido para 30 minutos, de forma 
facultativa; seis meses para a compensação 
das horas extras com folgas, sendo um dia 
acumulado para um dia folgado, escolhido 
pelo funcionário e não mais pelo banco; um 
dia de luto para falecimento de padrastos e 
madrastas do funcionário; a manutenção 
das três avaliações para descomissiona-
mento (que os banqueiros queria alterar, 
mas o Comando conseguiu manter); e o 
modelo mantido de PLR com o pagamento 
do primeiro semestre, assim como nos anos 
anteriores, logo após a assinatura do ACT. A 
PLR foi creditada no  dia 6/9.

“Fazemos uma avaliação positiva dessa campanha 
porque ela garantiu aquilo que poderia vir a cair com a 
reforma trabalhista do governo golpista. Conseguimos 

manter várias cláusulas do ACT que o banco queria tirar, 
como as avaliações para descomissionamento e a PLR para 
pessoas em licença-maternidade e licença-saúde, além de 

garantir os direitos para todos”
Jannayna Lima, diretora do Sindicato dos Bancários do 

Ceará e funcionária do BB

A maioria dos brasileiros (68%) é contra a venda de estatais de maneira geral, informa 
pesquisa da Ipsos em parceria com o professor Sérgio Lazzarini, do Insper. Apenas 17% 
são a favor, e esse percentual cresce conforme a renda e a escolaridade aumentam, mas 
em nenhuma das segmentações chega a um terço da população.

Enquanto nas classes AB, 27% das pessoas são favoráveis às privatizações, a apro-
vação da medida cai para 9% entre os representantes das classes DE. Entre os que 
concluíram ensino superior, 28% são a favor da venda de estatais. Já entre os que não 
frequentaram escola, esse número cai para 7%. Foram entrevistadas 1.200 pessoas 
em 72 municípios do País na primeira quinzena de julho. A margem de erro é de três 
pontos percentuais.

O percentual de pessoas contrárias a privatizações é maior, embora oscile dentro da 
margem de erro, quando se discute a possibilidade de o Estado se desfazer de ícones 
da economia governamental como Petrobras (70%), Caixa Econômica Federal (71%) e 
Banco do Brasil (70%).

PESQUISA: Sete em cada dez brasileiros são contra privatizações
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Acordo específi co mantém direitos históricos 
e reforça luta pela Caixa 100% pública

Os direitos dos empregados da Cai-
xa estão garantidos por mais dois 
anos. Após as assembleias por todo 

o país aprovarem as propostas da Fenaban 
e do banco público, foram assinados, dia 
31/8, a Convenção Coletiva de Trabalho 
da categoria e o Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) dos empregados da Caixa, o 
qual mantém direitos da versão anterior 
e assegura novas conquistas, como a 
vedação à empresa de descomissionar 
mulheres em período gestacional ou em 
licença-maternidade; e licença casamento 
de oito dias também para união estável. 
Com a CCT assinada, a primeira parcela 
da PLR já foi creditada no último dia 6/9.

O ACT deste ano garante ainda direitos 
históricos que o governo ilegítimo e volta-
do aos interesses do capital privado tentou 
suprimir durante as negociações, como a 
PLR Social; e a PLR sem o limitador que o 
Conselho de Administração, formado por 
agentes do mercado fi nanceiro, pretendia 
implantar, o que reduziria o valor pago 
aos empregados para menos da metade. 

Também está garantido o Saúde Caixa 
nos moldes atuais a todos os empregados 
admitidos até 31 de agosto de 2018 e aos 
aposentados. Os empregados hoje na ati-
va também manterão o plano quando se 
aposentarem.

A assinatura do acordo com validade 
de dois anos é importante diante da atual 
conjuntura extremamente desfavorável 
aos trabalhadores, estabelecida pelo golpe 
de 2016.

Apoiado pela nova legislação trabalhis-
ta que permite às empresas eliminarem 
qualquer cláusula do acordo coletivo 

“A luta continuará e será intensifi cada em 
defesa da Caixa 100% Pública e por melhores 
condições de trabalho. Temos que defender 

esse patrimônio do povo brasileiro dos 
ataques privatistas do governo de plantão”
Marcos Saraiva, diretor do Sindicato dos 

Bancários do Ceará e da Fenae

de trabalho após a data base, caso não 
haja renovação (fi m da ultratividade), o 
governo ilegítimo que controla a Caixa 
pretendia eliminar direitos históricos dos 
empregados, mas a organização da cate-
goria bancária conseguiu a renovação do 
ACT e a garantia dos seus direitos, além 
de novas conquistas.

Os bancários também terão reajuste de 
5% em 2018 (1,31% de aumento real, além da 
reposição da infl ação medida pelo INPC, que 
fi cou em 3,64%) e 1% de aumento real em 
2019 para os salários, pisos, vales refeição 
e alimentação, PLR e demais verbas.

Breves

Feminicídio
Nos primeiros sete meses deste ano, o Ligue 180 – 

Central de Atendimento à Mulher, registrou mais de 740 
ocorrências relacionadas a feminicídios e tentativas de 
homicídio contra mulheres. Segundo balanço divulgado 
dia 13/8 pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH), 
de janeiro a julho de 2018, foram registrados 78 casos 
de feminicídios e 665 tentativas de assassinatos de 
mulheres. No período, a Central recebeu quase 80 
mil relatos de violência de gênero, sendo que cerca de 
80% das denúncias foram classifi cadas como violência 
doméstica. Agressões físicas representam quase metade 
(46,94%) dos relatos. E três em cada dez denúncias 
se referem a violência psicológica. A ligação para o 180 
é gratuita e pode ser feita inclusive nos feriados e fi ns 
de semana. Os casos de violência também podem ser 
registrados pelo e-mail ligue180@spm.gov.br

Museu Nacional: vítima do descaso do 
governo golpista

O incêndio de grandes proporções que, no dia 2/9, destruiu 
o Museu Nacional – vinculado à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) – é fruto da falta de recursos, agravada 
durante o governo Temer, devido a lei do“teto de gastos”. É 
esse contexto de “restrição orçamentária” que colaborou para 
a ocorrência da tragédia. O Museu era mantido com o mínimo 
de recursos do Estado. Até “vaquinhas” eram feitas para 
ajudar na manutenção do Museu e, tragédias dessa dimensão 
podem ocorrer em outras instituições que vivem a mesma 
situação. Segundo a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC-RJ), desde 2014, o “governo federal não faz os 
repasses apropriados para a manutenção do Museu”. O órgão 
também declarou que o incêndio “é um símbolo do descaso do 
governo atual com a nossa cultura, ciência e patrimônio”.
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SANTANDER

Funcionários conquistam renovação do 
ACT com manutenção de benefícios
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Os bancários do Santander conquistaram a re-
novação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 

2018/2020, dia 31/8, em São Paulo. A reunião entre a 
COE do Santander e representantes do banco garantiu 
a manutenção do ACT passado, bem como avanço em 
algumas cláusulas.

Vale destacar a cláusula “Afastamento e Alta da 
Previdência Social”, que trata do adiantamento emer-
gencial ao trabalhador que recebe avaliação como 
inapto ao trabalho pelo médico do Banco, enquanto 
aguarda a realização de nova perícia no INSS. Se o INSS 
não conceder o benefício, o trabalhador não sofrerá o 
desconto deste adiantamento.

O ACT ainda mantém cláusulas importantes como 
as que tratam das Bolsas Auxílio Estudo para a primeira 
graduação e primeira pós-graduação, licença não re-
munerada de 30 dias para acompanhamento de casos 
de saúde, Licença adoção, entre outras.

Foram mantidos também o Comitê de Relações 
Trabalhistas (CRT) e o Fórum de Saúde, reuniões per-
manentes com o banco para discutir os problemas da 
categoria. Foi compromissado inclusive que a primeira 
reunião do Forum de Saúde será ainda em setembro.

O banco assinou um acordo de atual prorrogação 
do ACT 2016/2018, que venceu dia 31/8, até o dia 13/9, 
uma vez que já não há o instituto da ultratividade. A 
Contraf-CUT orienta a aprovação do ACT em assem-
bleias que deverão ser realizadas até o dia 11/9. 

PPRS – Foi discutido também o acordo de Programa 
de Participação nos Resultados Santander (PPRS) que 
garantiu, a título de remuneração variável, o valor 
mínimo de R$ 2.550,00 a todos os trabalhadores indis-
tintamente a ser pago junto com a segunda parcela 
da PLR. O aumento para esse valor foi também uma 
grande conquista da categoria, pois inicialmente o 
banco queria apenas aplicar o reajuste oferecido pela 
Fenaban.

CABESP E BANESPREV – Foram renovados os Ter-
mos de Compromisso Cabesp e Banesprev, assinados 
desde quando o Santander comprou o Banespa, mas 
cujo o tempo de validade inicialmente era de apenas 
60 meses para o Banesprev e 18 meses para a Cabesp.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
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, com inscrição no CNPJ sob o nº. 07.340.953/0001-48 e registro sindical 
MTIC nº 208.327-59, por seu Presidente abaixo nominado, convoca todos os empregados do 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, associados ou não, na base territorial deste Sindicato, 
para a Assembleia Geral Extraordinária Específi ca que se realizará no dia 10 de setembro de 
2018, em primeira convocação, às 18h00min, ou em segunda convocação, às 18h30min, na  
sede desta entidade, sito na Rua 24 de Maio, 1289 - Centro, Fortaleza/CE, para tratar sobre 
a seguinte pauta:

1.discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), com vigência 2018/2020 com o Banco Santander (Brasil) S/A, 
aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho FENABAN 2018/2020; 

2. discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração do Termo de 
Compromisso – Aditivo ao ACT 2018/2020; 

3. discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração do Acordo 
Coletivo de PPRS (exercícios 2018 e 2019) do Banco Santander (Brasil) S/A; 

4. discussão e deliberação sobre a aprovação da proposta dos Termos de Compromissos 
BANESPREV e CABESP, ambos com vigência 2018/2020.

Fortaleza-CE, 06 de setembro de 2018.

José Eduardo Rodrigues Marinho
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

“Numa conjuntura extremamente desfavorável para a 
classe trabalhadora, com ataques aos nossos direitos, 

consideramos uma conquista fundamental a manutenção 
de todos os nossos benefícios, que foi fruto da organização e 

unidade dos sindicatos e bancários do Santander”
Eugênio Silva, diretor do Sindicato e funcionário do 

Santander
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Assinatura do acordo garante 
concursos e reforça a importância da 

luta pelo fortalecimento do Banco
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Foi assinado na quarta-feira, dia 5/9, em For-
taleza, o Acordo Coletivo dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), garantindo 

todas as conquistas dos trabalhadores, englobando 
todo o funcionalismo (incluindo os considerados 
“hipersufi cientes”) e trazendo ainda avanços, como 
a realização de dois concursos públicos – nível 
médio e superior (TI) – ainda este ano. Na ocasião, 
foi assinado ainda o acordo de adesão do BNB ao 
Protocolo de Prevenção de Confl itos no Ambiente 
de Trabalho. Com a assinatura do  acordo, o crédito 
do adiantamento da primeira parcela da PLR foi 
realizado na quinta-feira, dia 6/9.

A presidente da Contraf-CUT, Juvandia Morei-
ra, lembrou que os bancários de bancos públicos 
foram os únicos funcionários federais a conquistar 
aumento real de salário, fruto de uma estratégia 
acertada do Comando Nacional dos Bancários em 
manter a unidade e antecipar a campanha, garan-
tindo assim todas as conquistas da categoria. “Esse 
é um acordo histórico: assinado antes da data-base, 
num cenário extremamente difícil para a classe 
trabalhadora, mantendo todos os nossos direitos 
e ainda garantindo conquistas, como os concursos 
públicos, no caso do Banco do Nordeste do Brasil”, 
avalia a presidente. 

Segundo ela, é importante agora manter a luta 
em defesa dos bancos públicos. “Queremos um BNB 
forte, público e contribuindo cada vez mais para o 
desenvolvimento da região Nordeste”, fi nalizou.

Para a diretora do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, Carmen Araújo, que representou a Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB na solenidade, 
a campanha nacional foi positiva. “Antigamente, 
o BNB era conhecido por sempre fi car por último 
nas negociações. Agora estamos vendo o Banco 
fechar o acordo antes da nossa data-base, fruto da 
valorização da mesa negociação e do diálogo entre 
as entidades representativas e a direção do BNB. E 
ainda assinamos nosso acordo garantindo todos os 
direitos e com avanços”, avaliou.

“Um acordo com aumento real de 1,31% acima da infl ação, 
realização de concursos, revogação dos efeitos das faltas 

de greve, isonomia de tratamento para colegas com 
mais de 60 anos no tocante à prorrogação de expediente, 

fracionamento em horas da licença acompanhamento 
de fi lhos ao médico, adiantamento emergencial de 100% 
para licenciados do INSS, auxílio funeral cumulativo ao 

pecúlio da Capef e pagamento da primeira parcela da PLR 
um dia após a fi rmatura do acordo. Esses e outros avanços 
conquistados na mesa de negociação nos dão a certeza de 

que fi rmamos um acordo vantajoso para a categoria que já 
tem assegurado para o próximo ano a reposição da infl ação mais aumento real de 1%”

Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato e coordenador da CNFBNB
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Diap x eleições
O Diap divulgou estudo em que mapeia 
como votaram deputados e senadores 

em relação aos direitos dos trabalhado-
res, sobretudo depois do golpe de 2016. 
O estudo ajuda a entender por que é tão 

importante a eleição dos deputados e 
senadores que darão ao próximo presi-
dente eleito – ou não – sustentação à 
ideia de revogar as principais medidas 
tomadas pelos golpistas. Para saber 

como votaram os parlamentares em re-
lação aos projetos e escolher bem quem 
elegerá para o próximo mandato, acesse: 

https://goo.gl/36aMyK.

• • •

• • •

CAMPANHA SALARIAL

Financiários cobram 
retomada das negociações
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Setembro Amarelo 
A campanha Setembro Amarelo, de pre-

venção ao suicídio, ocorre no Brasil desde 
2014. Em Fortaleza, acontecerá no dia 

10, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 
a VIII Caminhada Pravida, promovida pelo 

Programa de Apoio à Vida, às 16h, no Es-
pigão da Avenida Beira-Mar. O Shopping 
Benfi ca também terá uma programação 
voltada para o Setembro Amarelo, dispo-
nível para participação gratuita até o dia 
30/9. Já o Centro de Valorização da Vida 
(CVV) oferece atendimento 24h, através 

do telefone 141, ou de 8h às 17h, na Rua 
Ministro Joaquim Bastos, 806.

Educação no Ceará
Com destaque para os municípios do In-
terior, o Ceará é o 1º colocado em várias 
categorias do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb), feito pelo 
Inep. De acordo com os dados, o ensino 
no Ceará é ascendente, principalmen-
te, nas redes públicas de Ensino Fun-
damental. O Estado contabiliza 82 das 
100 escolas classifi cadas com o melhor 
resultado do Brasil no que se refere ao 
Fundamental I (1º ao 5º ano). Nas duas 

fases de ensino, a meta para 2021 já foi 
batida.

Os representantes dos fi nanciários estão 
em contato com a Fenacrefi  para cobrar a 
retomada das negociações da Campanha 
2018 e defi nição de datas para as próximas 
mesas. Em negociação realizada em 12 de 
junho, foi garantido reajuste de 1,76% pelo 
INPC. O objetivo para as próximas nego-
ciações é a conquista de aumento real e 
manutenção de todos os direitos, a exemplo 
do que ocorreu no acordo assinado entre 
bancários e Fenaban.

Na negociação do dia 12 de junho, as 
fi nanceiras também assumiram compro-
misso de manutenção da validade das cláu-
sulas do acordo anterior até a assinatura de 
um novo, garantindo assim o princípio da 
ultratividade.

“Nossos objetivos 
são aumento real, 
manutenção dos 
direitos, inclusão 

no acordo dos 
trabalhadores 
que concedem 

créditos nos fi nais 
de semana em lojas 
e concessionárias. 

Estamos aguardando um retorno da 
Fenacrefi  para defi nirmos os próximos 

passos das negociações da nossa campanha”
Leandro Medeiros, diretor do Sindicato 

dos Bancários e funcionário do BV 
Financeira

O Sindicato dos Bancários do Ceará fi r-
mou convênio com a imobiliária Bons Ventos 
Imóveis, que oferece descontos especiais 
aos bancários sindicalizados na aquisição de 
imóveis, facilitando a realização do sonho da 
casa própria.

A Bons Ventos oferece intermediação na 
venda e compra de imóveis e ainda avaliação 
e despacho de documentação.

A imobiliária atende na Rua Caio Cid, 259 
– sala 05, bairro Engenheiro Luciano Caval-
cante ou pelos telefones 85 3051.7051 e 
9.9994.4218 (whatsapp).

Aproveite as vantagens de mais esse 
convênio. 

Para saber mais sobre nossas parcerias, acesse www.bancariosce.org.br/con-
venios.php ou ligue para 85 3252 4266 (falar com Girlane).

CONVÊNIO: Parceria com a Bons Ventos Imóveis 
oferece descontos especiais para associados


