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FORMAÇÃO: 
INVESTINDO NA QUALIFICAÇÃO

DA CATEGORIA BANCÁRIA

2

ARTIGO
UNIDADE E RESISTÊNCIA SERÃO 
NOSSAS PALAVRAS DE ORDEM!

O ano de 2018 foi muito 
difícil para o Brasil, espe-
cialmente para nós, traba-
lhadores. Durante todo o 
ano, o movimento sindical 
se articulou e levou milhares 
de trabalhadores às ruas para 
protestar contra as reformas 
propostas pelo governo e 
ainda estamos na luta pela 
defesa da nossa Previdência 
e pelo nosso direito de se 
aposentar. 

A luta também foi em 
defesa dos direitos conquis-
tados pela classe trabalha-
dora ao longo de sua história. Direitos esses que foram 
esfacelados pela reforma trabalhista, que em novembro 
último completou um ano de vigência com um contin-
gente de mais de 12 milhões de desempregados e outros 
tantos sofrendo com o subemprego.

Numa extrema demonstração de força e unidade e, 
principalmente, de poder de negociação, nós bancários 
conquistamos aumento real acima da média das demais 
categorias e todos os direitos presentes na nossa Conven-
ção Coletiva de Trabalho, garantindo nossas conquistas 
por dois anos para todos os trabalhadores, inclusive os 
considerados hipersufi cientes pela nova lei. Além disso, a 
categoria bancária esteve unida contra o fechamento de 
agências e demissões, reivindicando melhores condições 
de trabalho e denunciando irregularidades.

Por sua vez, o ano de 2019 trará novos desafi os. O tra-
balhador brasileiro sabe o quanto é importante a união, 
resistência e a mobilização para construção de uma so-
ciedade justa e igualitária para todos. Estamos certos de 
que o ano que se aproxima também será um ano repleto 
de difíceis lutas. Mas temos esperança de dias melhores. 
O Brasil merece mais segurança, saúde, qualidade de vida, 
justiça social e trabalho digno!

Resistiremos por um país melhor para todos os bra-
sileiros!

Durante o ano de 2018, o Sindicato dos Bancários, através 
da sua secretaria de Formação, promoveu duas turmas prepara-
tórias para a CPA-20 (Certifi cação Profi ssional ANBIMA – Série 
20), exclusivamente para bancários sindicalizados. A primeira, 
aconteceu no mês de março e a segunda, em novembro, tendo 
como facilitador o professor João Henrique. “Ao promover cursos 
como este, nossa diretoria demonstra entender a importância 
da qualifi cação profi ssional e a dinâmica da nossa categoria, cada 
vez mais exigente e competitiva. A certifi cação CPA-20 é um 
diferencial na carreira bancária e para determinados segmentos 
(ou setores) um pré-requisito legal”, afi rma Gabriel Rochinha, 
secretário de Formação da entidade.
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AÇÃO JURÍDICA

GESTÃO DO SINDICATO REPASSA VALORES 
RESGATADOS PARA OS BANCÁRIOS
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2018 foi um ano de celebração para o Sindicato dos Bancários do Ceará no tocando ao resgate de direitos usurpados dos 
colegas bancários, através de ações judiciais, tanto coletivas como individuais. Ações que resultaram em pagamento dos 
valores devidos pelos bancos aos benefi ciários. Exemplo de grandes ações coletivas este ano foram: anuênio do Banco 

do Brasil, ajuizada pelo Sindicato que benefi cia ao total de 1.680 funcionários; e contra o Bradesco, em favor de mais de 
1.200 benefi ciários do ex-BEC. A batalha por efetivação de direitos dos colegas bancários vai continuar até ser pago o 

direito de todos é o que garante a diretoria do Sindicato.

O Programa de Paternidade Responsável, promovido pelo Sindicato dos Bancários do Ceará através da sua Secretaria de 
Saúde, realizou em 2018 um total de 11 edições, contemplando 139 participantes de diversos bancos. Já foram realizadas 
21 edições desde que o programa foi implementado, em 2017. 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 participação em programa ou atividade de orientação sobre paterni-
dade responsável. O programa tem como facilitador o psicólogo e terapeuta familiar, Ben-Hur Oliveira e reúne novas turmas 
sempre no terceiro sábado de cada mês.

CURSO DE PATERNIDADE RESPONSÁVEL GARANTE DIREITOS DOS PAIS BANCÁRIOS
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SINDICATO EM AÇÃO: A L
VALORIZAÇÃO DOS BANCÁR
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LUTA DO SINDICATO É PELA 
RIOS E POR SEUS DIREITOS
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CAMPANHA 2018: UNIDADE E MOBILIZAÇÃO 
GARANTIRAM DIREITOS POR DOIS ANOS
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Mesmo em uma conjuntura extremamente desfavorável, com a vigência da reforma trabalhista, a categoria bancária arrancou do setor fi nan-
ceiro um aumento real acima da média dos conquistados por outras categorias no mesmo período, a manutenção de todos os direitos previs-
tos em sua Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e ainda avançaram em algumas conquistas. Foram diversas rodadas de negociação, algumas 
delas se estenderam até a madrugada, nas quais o sindicato patronal, a Fenaban (federação dos bancos), chegou a propor retirada de direitos 
fundamentais. Mas o Comando Nacional dos Bancários, contando com a mobilização dos trabalhadores em todo o país, conseguiu reverter os 

retrocessos propostos pelos bancos, arrancar valorização nos salários e demais verbas e, num momento de incertezas políticas e econômicas, 
garantir um acordo com validade até 31 de agosto de 2020.
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BANCÁRIOS NAS RUAS!
A luta por melhores condições de trabalho e por mais valorização da categoria bancária não foram as únicas lutas de 

2018. Diante de um cenário político extremamente desfavorável para a classe trabalhadora, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará e a categoria estiveram juntos com outros trabalhadores para defender a democracia, o direito de se 
aposentar, o fi m da violência contra as mulheres e, principalmente, um Brasil mais justo para toda a sociedade.
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Foi nas ruas e praças que os bancários saíram em defesa do fortalecimento dos bancos públicos contra o liberalismo exacerbado 
do governo eleito, que anuncia privatização ilimitada, de todas as empresas estatais. Em várias manifestações, o Sindicato dos 

Bancários do Ceará organizou a defesa do fortalecimento das nossas empresas e dos bancos estatais, com geração de empregos, 
distribuição de renda, em prol do desenvolvimento regional. A mobilização dos trabalhadores mostrou que existe disposição de luta 
para combater os desmontes, esvaziamentos e reestruturações no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. 

O grito do Sindicato e bancários é contra o retrocesso nos nossos direitos sociais e trabalhistas, cruelmente ameaçados.

A DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS FOI MOTE 
PARA MANIFESTAÇÕES EM 2018


