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[   Editorial   ]
Nesta edição

Secretaria de Formação investe em 
capacitação da categoria
Foram realizados cursos e atividades 
sociais e culturais durante 2014 
(pág. 2)

Aposentados: Sindicato realiza 
atividades de interação e lazer
Destaque para o I Encontro dos 
Bancários Aposentados (pág. 5)

Aprovado novo Estatuto do Sindicato  
Além disso, em 2014, os bancários 
dispuseram do Plantão Psicológico 
com atendimento semanal (pág. 6)

Secretaria de Cultura realizou 
diversas atividades de interação 
Botequim, Passeio Religioso, Bloco de 
Carnaval movimentaram o ano (pág. 7)

Campanha Salarial: força da 
mobilização garantiu vitórias 
importantes para a categoria 
Além do aumento real, destacam-se 
também as conquistas sociais (pág. 10)

Esporte e Lazer: momento de 
integração e mobilização fora das 
agências bancárias
Foram realizados campeonatos de 
futebol e passeios de motociclismo 
reunindo os bancários adeptos do 
esporte (pág. 16)

Funcionários do BB recebem valores 
incontroversos da ação do anuênio
Foram repassados aos bancários mais 
de R$ 3 milhões (pág. 18)

Sindicato protesta contra 
fechamento da GECEX/CE
O setor do BB era responsável pelo 
apoio ao comércio exterior no Estado 
(pág. 19)

Debate social e político com o 
intelectual Leonardo Boff
O teólogo e escritor falou para uma 
ampla plateia sobre suas reflexões 
sobre o Brasil (pág. 20)

Que 2015 venha 
recheado de lutas, mas
com muitas vitórias

Este ano de 2014 termina deixando em nossas lembranças mo-
mentos importantes para a categoria bancária e o conjunto dos 
trabalhadores em nível local e nacional. Nós brasileiros vivemos 

a disputa nas urnas e garantimos que o retrocesso não se instalasse. 
Este ano, o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol e reelegeu a 
presidenta Dilma Rousseff, dando uma lição para o mundo da nossa 
capacidade de realização.

Enquanto isso, nós bancários fizemos uma greve de sete dias e 
garantimos em nossa Campanha Nacional o 11º ano consecutivo 
de aumento real e ainda obtivemos avanços contra a cobrança de 
metas. Uma greve rápida, mas com respostas positivas para os ban-
cários, onde avançamos mais e arrancamos conquistas importantes 
para a categoria.

Os avanços nas negociações foram resultado da intensa par-
ticipação e mobilização dos bancários que promoveram uma das 
mais fortes greves da categoria e forçaram os bancos a melhorar as 
propostas. Só com luta mantemos nossos direitos e avançamos nas 
conquistas.

Na última edição da Revista O Bancário, fazemos a retrospec-
tiva dos principais momentos vividos pela categoria, tendo a frente 
o Sindicato dos Bancários do Ceará, em atividades que envolveram 
suas diversas Secretarias. Neste ano foram realizadas várias ações 
do Sindicato ao lado dos trabalhadores do ramo financeiro para 
assegurar melhores condições salariais, de trabalho, de saúde e de 
segurança, além de igualdade de oportunidades em todos os níveis.

Além das vitórias econômicas, os bancários tiveram importantes 
avanços na questão da saúde e condições de trabalho, combatendo o 
adoecimento e o afastamento de bancários.  A proibição de cobrança 
de metas passa a abranger não somente SMS, mas qualquer outro 
meio eletrônico. Além disso, os bancos assumiram o compromisso 
para que o monitoramento de resultados ocorra com equilíbrio, 
respeito e de forma positiva para prevenir conflitos nas relações de 
trabalho.

A partir de agora, o bancário que se sentir pressionado por 
cumprimento de metas, colocando em risco sua saúde física e mental, 
terá mais um canal de denúncias, que é o Sindicato, e os bancos 
terão prazo para dar uma resposta sobre o caso.

A categoria bancária, ao lado do Sindicato, participou também 
de lutas permanentes e importantes para a classe trabalhadora, como 
o combate às terceirizações e a defesa do emprego. Em 2015 espe-
ramos ver mais bancários engajados em nossas lutas, bem como na 
defesa das reivindicações de todos os brasileiros, que almejam viver 
num País justo e solidário.
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Gestão prioriza formação cu
e política da categoria

Com o objetivo de atender 
as demandas da categoria 
bancária e de contribuir para 
a qualificação profissional e as-
censão no mercado de traba-
lho, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará, através da Secreta-
ria de Formação, promoveu no 
ano de 2014 diversos cursos 
e eventos sempre buscando 
realizar um trabalho de exce-
lência nessa área.

A Secretaria de Formação 
fundamenta-se na necessida-
de de aprimorar e qualificar 
dirigentes e ativistas para a 
ação sindical cumprindo papel 
estratégico na organização 
dos trabalhadores. É com 
essa determinação que passa 
a contribuir efetivamente para 
uma construção coletiva do 
conhecimento, da democracia 
e da pluralidade, instrumentos 
de emancipação da classe 
trabalhadora na disputa da 
hegemonia política, ideológica 
e cultural. Incentivar e pro-
mover ações que qualifiquem 
as ideias e subsidiem ações 
das lideranças sindicais é o 
que impulsiona a Secretaria 
de Formação que tem direção 
colegiada dos diretores Iêda 
Marques, Rita Ferreira e Alex 
Citó, além da colaboração do 
funcionário da entidade, Eris-
mar Carvalho.

“Tentamos realizar ativi-
dades voltadas para o desen-
volvimento e o aprimoramento 
da categoria bancária, não 
somente no âmbito profissio-
nal, mas também nos valores 
políticos, humanitários e cul-
turais”, afirmam os diretores 
do Coletivo de Formação.

Confira alguns dos e

Preparatório ao Concurso da Caixa – Com duas turmas, realizado de no-
vembro/13 a fevereiro/14 (Turma 01) e de novembro de 2013 a março de 2014 
(Turma 2), em parceria com o Master Concursos (Academia de Módulos), com 
as disciplinas: Português, Matemática, Ética e Atendimento, Conhecimentos 
Bancários, Estatuto da Caixa Informática e Atualidades. No encerramento das 
atividades do curso, no dia 26/3, houve apresentação do Coral do SEEB/CE.

Preparatório ao Concurso do BNB – Realizado de abril a junho/14, em 
parceria com o Master Concurso (Academia dos Módulos), com as disciplinas: 
Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Matemática Básica e Financeira, Geo-
grafia do Nordeste e Atualidades, Conhecimentos Bancários e Direito Civil. No 
encerramento das atividades do curso houve apresentação do Coral do SEEB/
CE e entrega de doações de campanha solidária à bancária Adelice Silva, do 
Itaú, cuja família estava em dificuldades por conta de um incêndio.

Curso Preparatório ao Exame de CPA-10 e CPA-20 Ambima – O curso de 
CPA-10 foi realizado em julho/14, em parceria com o professor João Henrique 
Lemos. Também no período de agosto a outubro, o professor Henrique Lemos 
ministrou o curso preparatório ao Exame CPA 20 Ambima.

Cursos de Português e Matemática do Zero – Iniciados em agosto/14, 
em parceria com os professores Jackson Bezerra (Português – Tiradentes 
Concursos) e Thiago Pacífico (Matemática – Master Concursos).

Encerramento do 
Curso Preparatório ao 

Concurso do BNB

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 –

 S
EE

B/
C

E



Revista O Bancário nº 25 – Dezembro de 2014
Sindicato dos Bancários do Ceará

3

Secretaria de Formação | Retrospectiva 2014

ltural, educacional 

eventos realizados pela Secretaria
Outros eventos:
Planejamento 2014 do Coletivo de Mulheres 

do SEEB/CE – Realizado dia 15/3, com a parti-
cipação de diretoras, funcionárias e estagiárias 
do Sindicato, bancárias aposentadas e bancárias 
de base. O evento contou ainda com a exposição 
do Dieese/CE sobre Desigualdade de Gênero nos 
Bancos.

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher 
na edição de março do Botequim dos Bancários 
– No dia 28 de março de 2014, com entrega da 
Comenda Bárbara de Alencar à psicopedagoga 
Ruth Cavalcante. O casting de atrações dessa 
edição foi composto unicamente por mulheres.

Debate sobre pesquisa do Ipea “Tolerância 
Social à Violência Contra as Mulheres” – No dia 
11/4, com a presença de diretoras, funcionárias 
e estagiárias do SEEB/CE, assim como bancárias 
aposentadas e de base. A exposição ficou a cargo 
do técnico do Dieese/CE, Ediran Teixeira.

Projeto Cineclube – O lançamento do projeto 
aconteceu no dia 23 de maio, com a exibição do 
filme “A Fonte das Mulheres”. Após o filme, houve 
debate com as professoras Liduína Farias (UECE) 
e Monalisa Soares (Fametro).

Campanha Outubro Rosa – Durante 
todo o mês de outubro, o Coletivo de Mu-
lheres Bancárias do SEEB/CE percorreu as 
agências distribuindo o laço rosa (símbolo 
da Campanha), bem como alertando as 
bancárias sobre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama. No dia 19/10, o Coletivo participou 
da VI Caminhada Rosa, na Av. Beira Mar, 
em Fortaleza, com a distribuição de kits da 
Caminhada para as bancárias que partici-
param do evento.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Circuito Natalino 2014 – Com a participação dos Corais do SEEB/
CE e da AFABEC, o circuito natalino 2014 percorreu as agências bancá-
rias no período de 17 de novembro a 19 de dezembro, levando votos de 
felicidade, saúde, paz, esperança e prosperidade para este Natal e para 
o próximo ano. Além disso, foi realizada a Campanha Bancário Solidário, 
arrecadando alimentos não-perecíveis em prol da Associação Beneficente 
João Cavalcante Neto (Projeto Joãozinho), entidade filantrópica que as-
siste 150 crianças carentes e suas famílias. O projeto não recebe ajuda 
governamental e é mantido por doações de voluntários.

Secretaria de Formação | Retrospectiva 2014
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Atividades promovem interação, 
lazer e reconhecimento da categoria

A Secretaria de Aposentados do Sindicato promoveu vários 
eventos em 2014 destinados aos aposentados da categoria, 
com objetivo de fazer a interação entre os bancários e a en-
tidade, bem como oferecer lazer aos que construíram e ainda 
fazem parte da história da entidade. As atividades levaram 
em conta a importância e também o quanto os aposentados 
representam para o Sindicato e a contribuição que eles dão 
para o engrandecimento da categoria.  No Ceará, atualmente 
existem 3.477 bancários aposentados sindicalizados.

A programação destinada à categoria teve início com a 
comemoração do Dia do Aposentado, festejado com café da 
manhã  no dia 24 de janeiro. Na ocasião, o Coral do Sindicato 
fez uma apresentação especial e em seguida, houve palestra 
com o tema “Técnicas do Envelhecimento Saudável”, tendo 
como expositora Ruth Cavalcante. 

“O Sindicato está sempre ao lado do trabalhador tanto 
na luta quanto nos momentos de comemoração. Entendemos 
que é dever de todos reconhecer e valorizar os aposentados, 
que trabalharam a vida inteira para construir o País”, afirma 
o secretário de Aposentados, Océlio Silveira.

Veja outras atividades especiais 
para bancários aposentados

I Encontro Estadual dos Bancários Aposentados – No 
dia 26/4, o Sindicato promoveu o I Encontro Estadual dos 
Bancários Aposentados, com vasta programação, no Clube 
da Caixa. Houve apresentação de emboladores do Clube da 
Viola, palestra sobre a Ditadura da Felicidade, com professor 
e teólogo Carlo Tursi e uma vivência musical com o maestro 
Rogério Jales e palestra sobre o INSS, com o chefe do Serviço 
de Reconhecimento de Direito do INSS, Paulo Barcelar. 

Caminhada no Parque do Cocó – No dia 19/10 aconteceu 
uma caminhada pelas trilhas do Parque do Cocó, com a par-
ticipação expressiva de bancários aposentados e familiares. 
Foi oferecido um café da manhã aos bancários que elogiaram a 
iniciativa e esperam que outros eventos como esse aconteçam 
brevemente.

Palestra sobre Processo de Envelhecimento e Alzhei-
mer – A programação do dia 14/11, começou com um café da 
manhã, seguido de palestra com a presidente da Associação 
Brasileira de Alzheimer, a terapeuta ocupacional e mestre em 
Saúde Pública, Danielle Mourão. Segundo a terapeuta, a doença 
de Alzheimer provoca progressiva deterioração das funções 
cerebrais, “mas é preciso desmistificar a doença, dando mais 
informações aos familiares e aos cuidadores”.

Secretaria de Aposentados | Retrospectiva 2014
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Plantão Psicológico virou referência na 
assistência ao bancário

Durante o ano de 2014, houve 
aumento significativo das doenças 
psicológicas na categoria bancária e 
isso foi alvo de atenção especial por 
parte do Sindicato dos Bancários do 
Ceará. Desde novembro de 2013, 
quando criou o Plantão Psicológico, 
os atendimentos semanais a bancá-
rios feitos por profissionais contrata-
dos ficaram mais intensos.

 A procura aumentou tanto que 
os quatro horários de atendimento 
às quintas-feiras são preenchidos 
semanalmente: a agenda é cheia.  A 
tendência da Secretaria de Saúde é 
aumentar o atendimento e abrir mais 
um dia na semana.

A ideia do Plantão Psicológico 

surgiu exatamente para suprir essa 
necessidade apontada como prioritária 
para os bancários. Eles trouxeram muitas 
informações ao Sindicato, denunciando 
os abusos de assédio moral pelo cum-
primento de metas abusivas e que isso 
está adoecendo os bancários psicologi-
camente. Essas doenças têm origem na 
bruta cobrança feita pelos bancos por 
mais resultados, mais vendas, mais lucros 
e a consequência disso é o alto índice 
de adoecimento da categoria bancária.

O assédio moral tem sido a prin-
cipal mazela provocada pela cobrança 
de metas e a cada dia os bancos ficam 
mais aguerridos no sentido de aumentar 
seus lucros. Temos ouvido denúncias 
que os gestores cobram metas a cada 

uma hora pessoalmente e até por 
telefone. Além do gerente, todos os 
funcionários da agência, inclusive 
os caixas têm de vender. Essa busca 
desenfreada pelos resultados, pelo 
lucro, tem deixado os bancários 
doentes no seu trabalho.

O bancário que quiser ter um 
acompanhamento psicológico com 
profissionais de alto nível deve en-
trar em contato com o Sindicato, 
através do telefone (85) 3252 4266, 
ou na Sede do Sindicato (Rua 24 
de Maio, 1289 – Centro) , procurar 
Eugênio Silva ou Paulo Rogério. Os 
atendimentos do Plantão Psicológico 
são agendados. O bancário tem a 
garantia do sigilo total. 

Secretaria de Saúde

Em um dia histórico para a entidade, ban-
cários reunidos em assembleia aprovaram as 
alterações no Estatuto do Sindicato no dia 21/3, 
com a participação de 485 trabalhadores do 
ramo financeiro. As alterações foram aprovadas 
por ampla maioria. Criado em 1958 e alterado 
em 1991, após 23 anos, o Estatuto necessitava 
adequar-se às mudanças na legislação traba-
lhista do Brasil. 

O novo Estatuto adequa a estrutura do 
Sindicato à do movimento sindical brasileiro, sua 
organização classista por ramo; altera o nome 
do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do 
Ceará (SINTRAFI-CE); a inclusão de municípios 
que não existiam em 1991 e a inserção de outros 
trabalhadores do ramo financeiro, além dos que 
já existem, como das cooperativas de crédito, 
casas de câmbio e os empregados de empresa 
de compra e venda de títulos mobiliários.

Assembleia histórica aprova novo 
Estatuto do Sindicato

Secretaria Geral | Retrospectiva 2014

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Programação cultural e artística do 
Sindicato fez sucesso em 2014

Secretaria de Cultura | Retrospectiva 2014

O Sindicato dos Bancários do Ceará estabeleceu uma aproximação com a categoria, no 
ano de 2014, através da Secretaria de Cultura, envolvendo os bancários e seus familiares 

em atividades que trouxeram descontração e reflexão, fugindo do dia-a-dia estressante 
das agências. Essa foi a perspectiva do Sindicato de aproximar o bancário da entidade 
e aproximar bancários de vários bancos entre si. Segundo o diretor de Cultura, Tomaz 

de Aquino, “lembramos que é importante a luta por melhores condições de trabalho, por 
melhores salários, mas o Sindicato também é um espaço de interação”.

III Passeio Cultural e Religioso inova com dois roteiros
A terceira edição do Passeio Cultural e Religioso promovido pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, 
através da sua Secretaria de Cultura, aconteceu Sexta-Feira Santa, no dia 18 de abril. Dessa vez, 

mais de 200 bancários sindicalizados e seus acompanhantes tiveram duas opções de roteiro: Canoa 
Quebrada/Paixão de Cristo em Aracati e o já tradicional Guaramiranga/Paixão de Cristo em Pacatuba.

Botequim dos Bancários valorizou artistas locais e 
talentos bancários

A Secretaria de Cultura promoveu 
ao longo de 2014, sempre na última 
sexta-feira de cada mês, o Botequim 
dos Bancários, um projeto cultural 
criado em abril de 2013, que já está 
incluso no calendário de manifestações 
artísticas de Fortaleza. A categoria 
bancária ganhou mais uma opção de 
lazer. O projeto tem uma programação 
bastante diversificada, se consolidando 
como um espaço de valorização de ar-
tistas locais e de revelação de talentos 
bancários.  

Pré-carnaval – A programação deu 
o primeiro grito de Carnaval com atra-
ções pré-carnavalescas como a bateria 
do bloco Unidos da Cachorra e a banda 
Sambatuque.  Os participantes ganha-
ram máscaras e adereço de carnaval.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Secretaria de Cultura | Retrospectiva 2014

Dia Internacional da Mulher – Homenagem especial às mulheres, com programação somente de 
atrações femininas. Na Conversa de Botequim, participou a psicopedagoga Ruth Cavalcante, que 

bateu papo com a apresentadora Maísa Vasconcelos, da TV Jangadeiro. A Banda Borogodó, composta 
exclusivamente por mulheres, encerrou a noite levantando a plateia com o melhor do samba de mesa.

Dia do Trabalhador – 
Comemorando 1º ano 
de seu aniversário, 

o Botequim 
homenageou o Dia 
do Trabalhador e 
fez sorteio de um 
telão de 62’’ ou o 
seu equivalente em 

dinheiro 
(R$ 3.999,00), 
sendo sorteado 

entre os 
sindicalizados. 

Em clima junino e de Copa – Um verdadeiro arraiá, com decoração especial misturando os festejos 
juninos com a realização da Copa do Mundo de Futebol.  Uma das noites mais animadas, com sanfoneiro, 

violeiros, quadrilha junina improvisada e comidas típicas. 

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 –

 S
EE

B/
C

E



Revista O Bancário nº 25 – Dezembro de 2014
Sindicato dos Bancários do Ceará

9

Botequim no Interior – Muita 
animação. Expressão que define 
a primeira edição do Botequim 
no Interior, em Quixadá, com a 

participação dos violeiros Guilherme 
Calixto e Valdir de Lima e a banda Os 
Transacionais, cantando sucessos 

dos anos 70 e 80.

Dia do Bancário – A comemoração 
foi em grande estilo, com a 

Orquestra Os Brasas levantando 
o público. A bancária do BNB, 
Gilda Freitas, lançou seu livro 

“Simplesmente Mayo” e o grupo Trup 
Tramas de Teatro apresentou a peça 
“Jegue Tupiniquim Massacra Touro 
Europeu em Duelo na Caatinga”, 
encenada nas mobilizações da 

campanha 2014.

Noite brega/romântica – Sucesso 
total. Os assíduos frequentadores 
aclamaram como a melhor edição 
do projeto. Euforia à parte, esse 
Botequim foi realmente marcante 

e sobressaiu-se por conta da 
grande animação e efervescência do 

ambiente e do público.

Caribean Kings encerra 2014 
– O Botequim encerrou sua 

temporada de 2014 em clima de 
confraternização e réveillon, com 
a banda “Caribean Kings”. Foi o 

pontapé inicial das comemorações 
dos bancários de Natal e Ano Novo 

ao som dos reis caribenhos. 

Secretaria de Cultura | Retrospectiva 2014

Sindicato cria primeira bateria do 
Bloco “De Magote” 

Está formada a primeira bateria 
do bloco carnavalesco “De Magote 

Não Tem Quem Derrote”. Os 
ensaios acontecem todas as 

quartas e sábado preparando o 
bloco para desfilar nos quatros 

sábados do pré-carnaval de 
Fortaleza em 2015. Os ensaios 
são coordenados pelo ritmista 
Mestre Lee e os instrumentos 
utilizados nos ensaios foram 

alugados pelo Sindicato. O Bloco de 
Pré-Carnaval dos Bancários agora 

com sua própria bateria, concentra 
no Mercado dos Pinhões.

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 –

 S
EE

B/
C

E



Revista O Bancário nº 25 – Dezembro de 2014
Sindicato dos Bancários do Ceará

10

Com a força da mobilização, bancá
econômicos e sociais

A campanha salarial dos 
bancários em 2014 conquistou 
avanços econômicos e sociais, 
após dois meses de negociação e 
sete dias de greve. Foram 8,5% 
de reajuste, o que representa 
2,02% de aumento real, melho-
ria na participação nos lucros e 
resultados, combate às metas 
abusivas, ao assédio moral e 
sexual, entre outras conquistas 
importantes.

“Essa campanha não teve 
apenas vitórias econômicas. 
Tivemos importantes avanços 
na questão da saúde e condi-
ções de trabalho, combatendo 
o adoecimento e o afastamento 
de bancários. A proibição de 
cobrança de metas passa a 
abranger não somente SMS, 
mas qualquer outro meio eletrô-
nico, como outras vias através 
dos celulares, e-mails etc. Além 
disso, os bancos assumiram o 
compromisso para que o ‘mo-
nitoramento de resultados’ 
ocorra com equilíbrio, respeito 
e de forma positiva para pre-
venir conflitos nas relações de 
trabalho”, explica o presidente 
do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, Carlos Eduardo Bezerra. 

O dirigente esclarece ainda 
que “a partir de agora, o bancá-
rio que se sentir pressionado por 
cumprimento de metas, colocan-
do em risco sua saúde física e 
mental, terá mais um canal de 
denúncias, que é o Sindicato, e 
os bancos terão prazo para dar 
uma resposta sobre o caso”, 
enfatiza.

Campanha começou em 
agosto

A pauta de reivindicações 
da Campanha Nacional Unificada 

2014 foi entregue aos bancos 
dia 11/8. A pauta final entregue 
à Fenaban foi definida entre os 
dias 25 e 27/7, na 16ª Conferên-
cia Nacional dos Bancários, por 
634 delegados eleitos em todo o 
Brasil e incluía índice de reajuste 
de 12,5% e a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), de 
três salários mais R$ 6.247,00, 
entre outras demandas como 

mudanças radicais no sentido 
de melhorar as condições de 
trabalho nas agências, fim das 
demissões, contratações de 
mais funcionários e fim das me-
tas abusivas.

Após a entrega da pauta, os 
bancários se reuniram com a Fe-
naban para debater temas como 
Saúde e Condições de Trabalho, 
Igualdade de Oportunidades e 

Campanha Nacional | Retrospectiva 2014
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ários garantem avanços 

Segurança Bancária e Emprego 
e Remuneração, entretanto, 
sem obter grandes avanços. A 
partir daí, a estratégia encon-
trada pela categoria bancária 
para pressionar os banqueiros 
foi mesma que já se repete por 
onze anos consecutivos: greve!

A pressão da deflagração da 
greve a partir do dia 30/9 resul-
tou já numa rodada de negocia-
ção chamada com urgência para 
apresentar uma nova proposta, 
considerada ainda insuficiente 
pela categoria que fortaleceu a 
greve no último dia do mês de 
setembro.

Depois de oito rodadas de 
negociação, os bancos só ofere-
ceram 7,35% de reajuste no sa-
lário, na PLR e nos auxílios, além 
de 8% de aumento no piso. No 
entanto, com a força da greve, 
os bancos ofereceram nova pro-
posta, na nona negociação com 
a categoria propondo reajuste 
de 8,5% nos salários e demais 
verbas e 9% no piso. Com esse 
índice, em 11 anos, são 20,7% 
de ganho real nos salários e 
42,1% nos pisos. Tivemos ainda 
valorização da PLR, além de um 
reajuste expressivo para o vale-
refeição.

Os bancários aprovaram as 
novas propostas da Fenaban, do 
Banco do Brasil e da Caixa em 
assembleias no dia 6/10 e encer-
raram a paralisação. “Fizemos 
uma greve forte durante sete 
dias, que mobilizou os trabalha-
dores e fez com que os bancos 
mudassem sua posição. A greve 
se mostrou consolidada e os 
bancários mostraram a sua for-
ça, coesão e disposição de luta”, 
avaliou o presidente do SEEB/CE, 
Carlos Eduardo Bezerra.

Campanha Nacional | Retrospectiva 2014

Além das conquistas econô-
micas, a greve nacional dos ban-
cários, obteve ainda avanços nas 
cláusulas sociais, principalmente 
em relação ao combate às me-
tas abusivas e ao assédio moral, 
hoje os principais problemas 
apontados pelos trabalhadores 
dentro dos locais de trabalho, 
responsáveis pela verdadeira 
epidemia de adoecimentos na 
categoria, tanto físicos como 
psíquicos. Além da proibição da 

publicação de ranking individual 
de resultados e da cobrança de 
metas por parte do gestor via 
SMS, a nova cláusula esten-
derá a vedação de cobrança de 
resultados por qualquer meio 
eletrônico e plataforma digital. 
Em outra cláusula, os bancos 
também assumiram o compro-
misso para o monitoramento de 
resultados ocorra com equilíbrio, 
respeito e de forma positiva para 
prevenir conflitos nas relações 
de trabalho.
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A Campanha Nacional realizada pelos 
bancários cearenses contou com o que o 
Ceará tem de melhor: o bom humor. Durante 
o período de mobilização da campanha, quando 
das rodadas de negociação com a Fenaban, o 
Sindicato visitou várias unidades de Fortaleza 
e do Interior levando a peça “Jegue Tupiniquim 
Arregaça Touro Europeu em Duelo na Caatin-
ga”, encenada pela Trup Tramas de Teatro.

A peça era uma alegoria: um touro que 
representava o banqueiro, que explora a po-
pulação, contra um animal resistente do Nor-
deste que representava a própria sociedade, 
que resiste no dia-a-dia a todos os ataques 
contra a sua cidadania. 

A Campanha dos bancários no Ceará foi 
lançada no dia 15/8, com uma grande festa no 
Clube da Caixa, com roda de samba, feijoada 
e sorteios de prêmios.

E para mostrar à sociedade a disposição 
de luta dos bancários, o Sindicato dos Ban-
cários do Ceará fez apresentação pública da 
Campanha e as reivindicações da categoria, 
no dia 18/8, na Praça da Imprensa.

Campanha Nacional | Retrospectiva 2014

As principais conquistas da 
Campanha 2014

Reajuste: 8,5% (2,02% de aumento real).
Piso portaria após 90 dias: R$ 1.252,38 (9% ou 

2,49% de aumento real).
Piso escritório após 90 dias: R$ 1.796,45 (9% ou 

2,49% acima da inflação).
Piso caixa/tesouraria após 90 dias: R$ 2.426,76 

(salário mais gratificação mais outras verbas de caixa), 
significando reajuste de 8,87% e 2,37% de aumento real).

PLR regra básica: 90% do salário mais R$ 1.837,99, 
limitado a R$ 9.859,93. Se o total ficar abaixo de 5% 
do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto de R$ 
21.691,82.

PLR parcela adicional: 2,2% do lucro líquido dividido 
linearmente para todos, limitado a R$ 3.675,98.

Antecipação da PLR: Primeira parcela depositada 
até dez dias após assinatura da Convenção Coletiva e a 
segunda até 2 de março de 2015. Regra básica - 54% do 
salário mais fixo de R$ 1.102,79, limitado a R$ 5.915,95 
e ao teto de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer pri-
meiro. Parcela adicional - 2,2% do lucro líquido do primeiro 
semestre de 2014, limitado a R$ 1.837,99.

AS CONQUISTAS SOCIAIS
Combate às metas abusivas – Bancos incluirão na 

Convenção Coletiva o compromisso de que “o monitora-
mento de resultados ocorra com equilíbrio, respeito e 
de forma positiva para prevenir conflitos nas relações 
de trabalho”. 

Certificação CPA 10 e CPA 20 – Quando exigido pelos 
bancos, os trabalhadores terão reembolso do custo da 
prova em caso de aprovação.

Adiantamento de 13º salário para os afastados – 
Quando o bancário estiver recebendo complementação 
salarial, terá também direito ao adiantamento do 13º 
salário, a exemplo dos demais empregados.

Reabilitação profissional – Cada banco fará a dis-
cussão sobre o programa de retorno ao trabalho com o 
movimento sindical. 

Gestantes – As bancárias demitidas que compro-
varem estar grávidas no período do aviso prévio serão 
readmitidas automaticamente. 

Casais homoafetivos – Os bancos divulgarão a cláu-
sula de extensão dos direitos aos casais homoafetivos, 
informando que a opção deve ser feita diretamente com 
a área de RH de cada banco, e não mais com o gestor 
imediato, para evitar constrangimentos e discriminações.

Novas tecnologias – Realização de seminários periódi-
cos para discutir sobre tendências de novas tecnologias.

Campanha sobre assédio sexual – Os bancos assumi-
ram o compromisso de realizar uma campanha junto com 
os bancários para combater o assédio sexual no trabalho.

Campanha bem humorada 
no Ceará
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Os funcionários do Banco 
do Brasil entregaram sua pauta 
específica à direção do banco 
no dia 11/8, juntamente com a 
pauta geral dos bancários. 

Ao todo foram quatro roda-
das de negociação debatendo 
temas como igualdade de opor-
tunidades e segurança bancá-
ria; plano de carreira, plano de 
funções e cláusulas econômicas; 
condições de trabalho e me-
lhorias no emprego. Todas com 
poucos avanços.

O BB apresentou durante a 
mesa específica algumas ações 
de combate ao assédio sexual, o 
pagamento em dinheiro do vale-
transporte nos mesmos moldes 
existentes para os funcionários 
que desejarem, bloqueio de to-
dos os sistemas e aplicativos 
para o funcionário que esteja 
fora do ponto eletrônico e se 
comprometeu com a autoriza-
ção da hora extra até dezembro 
de 2014 para os funcionários 
que aderiram à jornada de 6 
horas. Considerando a proposta 
ainda insuficiente, os bancários 
do BB aderiram ao movimento 
grevista iniciado no dia 30/9 em 
todo o País.

Com uma mobilização forte 
durante sete dias de greve, os 
bancários arrancaram nova pro-
posta, aceita nas assembleias 
realizadas no dia 6/10. 

A assinatura do acordo foi 
realizada dia 13/10 garantindo 
aos trabalhadores reajuste 
de 8,5% no salário (2,02% de 
aumento real), reajuste de 9% 
no piso (2,49% de ganho real) 
refletindo na tabela de antigui-
dade do PCR e também na car-
reira de mérito, além da volta da 

BANCO DO BRASIL

substituição 
dos gerentes 
de módulo nas 
PSO  e  nas 
agências que 
tem somente 
uma gerência 
média. Essa é 
uma forma de 
acabar com o 
desvio de fun-
ção dos cai-
xas e, ainda, 
me lhorar  a 
pontuação e 
a qualificação 
para proces-
sos seletivos 
dos funcioná-
rios. O rea-
juste maior 
no piso dialoga 
com todos os 
segmentos do 
funcionalismo 
e teve impac-
to imediato 
para mais de 40 mil funcionários.

Um grande avanço tam-
bém, principalmente para o 
grupamento de comissionados, 
é a conquista de reivindicações 
antigas, como o bloqueio das 
estações de trabalho dentro da 
jornada e, ainda, em relação à 
gerência média, uma cláusula 
que trata da forma de cobrança 
nas unidades, vinculada ao pro-
tocolo de resolução de conflitos, 
que trata principalmente das 
metas abusivas e suas conse-
quências nas condições de tra-
balho dos funcionários.

Além disso, com a assinatu-
ra do acordo aditivo, os funcioná-
rios do BB puseram fim ao banco 
de horas. Hoje, quem trabalha 

além da jornada tem de receber 
horas extras. Outro avanço 
para melhorar as condições de 
trabalho é a ampliação do quadro 
de funcionários em mais dois mil 
trabalhadores. 

“Vamos continuar nos em-
penhando até que o banco tenha 
funcionários em número suficien-
te para dar conta da demanda 
e prestar serviço de qualidade 
à população, que é o verdadeiro 
papel do banco público. Vamos 
pressionar pela convocação de 
mais concursados para sanar o 
problema de superlotação nas 
agências”, avalia o presidente do 
Sindicato dos Bancários e fun-
cionário do BB, Carlos Eduardo 
Bezerra.

Campanha Nacional | Retrospectiva 2014

Força da greve garantiu vitórias para 
os funcionários do BB

Fotos: Arquivo – SEEB/CE



Revista O Bancário nº 25 – Dezembro de 2014
Sindicato dos Bancários do Ceará

14

A pauta específica do Banco 
do Nordeste do Brasil foi entregue 
no dia 14/8, ao presidente do Ban-
co, Nelson Antônio de Souza. Na 
ocasião, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará reclamou da morosidade 
do Banco em implementar o novo 
Plano de Cargos e Remuneração 
e cobrou medidas urgentes para 
reduzir as elevadas contribuições 
feitas pelos funcionários para a 
Camed, bem como soluções para 
o plano BD da Capef. Os funcio-
nários denunciaram ainda o não 
pagamento do Vale Cultura.

Ao todo foram quatro rodadas 
de negociação, quando a Contraf-
CUT e a Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB) 
fizeram a apresentação e o de-
bate de toda a pauta específica 
por temas: saúde, previdência e 
condições de trabalho; igualdade, 
segurança e emprego; PLR e piso 
salarial e plano de funções, PCR 
e demais cláusulas econômicas. 
Entretanto, na quinta rodada, 
quando os funcionários aguar-
davam uma proposta global do 
Banco, a direção da instituição 
frustrou todas as expectativas 
e nada apresentou de concreto, 
empurrando o funcionalismo a 
aderir à greve chamada para o dia 
30 de setembro.

No dia 6/10, após sete dias 
de greve, o Banco do Nordeste, 
assim como os demais bancos, 
apresentou uma proposta geral 
para apreciação dos bancários. A 
proposta foi rejeitada e os ban-
cários seguiram em greve até o 
dia 9/10, quando a paralisação no 
Banco foi encerrada. 

O Sindicato, tão logo tomou 
conhecimento de que a diretoria 
do BNB havia determinado lançar 
como ausências não abonadas os 
dias de paralisação ocorridos em 
8 e 9/10, acionou imediatamente 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Resistência dos bancários do BNB 
garantiu avanços importantes

a Contraf-CUT para marcar nego-
ciação, visando obter o mesmo tra-
tamento assegurado na Convenção 
Coletiva firmada com a Fenaban, o 
que foi acatado pelo Banco.

O acordo aditivo dos funcio-
nários do BNB foi assinado no 
dia 21/10, garantindo avanços 
importantes como a unificação e 
o reajuste das diárias a serviço 
há muito defasadas, o Fundo de 
Assistência para Demandas Di-

ferenciadas e Atuação em Saúde 
Preventiva, lançado no dia 3/12, 
e outras conquistas, tais como: 
reajuste salarial de 8,5% e valori-
zação de 9% no piso, que terá al-
cance em todos os níveis do PCR; 
criação de mais um nível, com 
promoção mediante desempenho 
da carteira, para os gerentes de 
negócios do Pronaf, além da efe-
tivação dos caixas substitutos, 
entre outros avanços.

Campanha Nacional | Retrospectiva 2014
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A entrega da pauta específica dos em-
pregados da Caixa Econômica Federal foi 
realizada no dia 11/8, juntamente com a 
pauta geral dos bancários.

A partir daí, seguiram-se as mesas es-
pecíficas por temas: Saúde do trabalhador/
Saúde Caixa; Funcef, aposentados e isonomia 
de direitos; Condições de trabalho e Segu-
rança, incluindo aqui a reivindicação por mais 
contratações; Jornada de Trabalho, Sipon, 
Carreira e Remuneração. Todas as rodadas 
marcadas por “não, não e não”, o que em-
purrou os empregados a aderir à greve no 
dia 30/9. Durante as rodadas de negociação, 
a Caixa não queria garantir sequer o paga-
mento da PLR Social.

Os empregados da Caixa permanece-
ram firmes e coesos no movimento gre-
vista até o dia 6/10, com a apresentação 
de uma nova proposta pelo banco e a 
aceitação desta nas assembleias realiza-
das pelo País.

Com a força da mobilização, os empre-
gados da Caixa garantiram reajuste de 9% 
(2,49% de aumento real) em todos os níveis 
das tabelas salariais de cargo efetivo, a 
contratação de mais dois mil empregados 
até dezembro de 2015, a ampliação do 
vale-cultura para quem tem salário igual ou 
inferior a oito salários mínimos e o pagamen-
to de 100% de horas extras realizadas nas 
agências com até 20 empregados, inclusive 
os tesoureiros.

“A força da mobilização dos empregados 
arrancou conquistas importantes, como por 
exemplo, o impacto do aumento do piso na 
curva do PCS e as novas contratações”, 
disse Marcos Saraiva, diretor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará.  

Vale ressaltar os avanços conquista-
dos nas negociações da Campanha 2014, 
como melhorias das condições de trabalho, 
valorização do plano de cargos e salários e 
cláusulas sociais e de saúde. Além disso, 
depois de dois anos, conseguiu-se colocar 
de novo a garantia de novas contratações 
entre as cláusulas do acordo. 

Com mobilização, empregados 
conquistam melhorias nas 
cláusulas econômicas e sociais

Campanha Nacional | Retrospectiva 2014
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Quando a integração, mobilização 
e confraternização se unem

Secretaria de Esporte e Lazer | Retrospectiva 2014

Considerada uma secretaria 
com um dos mais importantes 
instrumentos de mobilização 
dos bancários, a Secretaria de 
Esporte e Lazer propiciou à ca-
tegoria em 2014 diversas ati-
vidades que movimentaram os 
fins de semana dos bancários. 
Durante o ano foram realizados 
campeonatos de futsal, futebol 
soçaite e passeios de moto-
ciclismo criando um ambiente 
descontraído e de importante 
organização da categoria.

A entidade acredita que um 
sindicato forte não se faz ape-
nas nos locais de trabalho, mas 
também fora deles. A realiza-
ção dessas diversas atividades 
visa estreitar os laços entre a 
entidade e seus filiados, além 
de proporcionar a integração e 
confraternização entre Sindica-
to e base.

O Esporte e Lazer repre-
sentam espaços concretos 
para facilitar o diálogo entre o 
Sindicato e os bancários fora do 
local de trabalho, visto que com 
a estafante jornada em que o 
bancário está submetido, este 
contato é difícil de se dar so-
mente nas agências bancárias.

O secretário de Esporte e 
Lazer, Carlos Titara, lembra que 
“a cada rodada ficava claro que 
não se tratava somente da dis-
puta de modalidades esportivas, 
mas da amizade e fortalecimen-
to da unidade dos bancários”. 
Ele finaliza afirmando que a 
Secretaria promete continuar 
com as ações de promoção da 
prática esportiva e de lazer, 
visando o congraçamento da 
categoria. 

Confira a seguir as ativida-
des realizadas pela Secretaria 
de Esporte e Lazer em 2014.

VII Copa dos Campeões – No dia 25/1 teve início a VII Copa 
dos Campeões, que terminou dia 23/3, com a equipe do Bradesco 
Empresas sagrando-se a grande campeã. O time quebrou a hege-
monia do Bradesco, que disputava o sexto título consecutivo, mas 
perdeu nos pênaltis para a equipe campeã, ficando portanto em 
segundo lugar. O terceiro lugar ficou com o BNB. A primeira edição 
da Copa foi vencida pelo Finasa, em 2007. Desde então, o título era 
conquistado pela equipe do Bradesco.

32º Campeonato de Futsal dos Bancários – O campeonato teve 
início no dia 15/3 e foi encerrado no dia 31/5 com a Apcef sagrando-
se bicampeã ao vencer o Bradesco na final. O terceiro lugar ficou 
com o Santander.
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O Motobancários foi mais uma atividade que movimentou o ano dos bancários em 2014.“Os 
passeios do Motobancários foram todos momentos de interação, lazer e integração. Os bancários 
tiveram a oportunidade de falar sobre suas experiências. Além disso, os participantes ainda po-
diam usufruir de vistas paradisíacas”, afirmou Ribamar Pacheco, um dos organizadores do evento.

Foram visitadas: Guaramiranga (1º/2); Praia do Canto Verde (15/3); novamente Guaramiranga, 
nos dias 24/5, 27/9 e 6/12 e Paracuru, nos dias 14/6 e 8/11. “O movimento deve prosseguir em 
2015, quando novos roteiros serão visitados”, reforça Ribamar Pacheco.

III Campeonato Master de 
Futsoçaite dos Bancários – O 
campeonato teve início no dia 
11/4 e o Santander foi o cam-
peão arrastão após vencer os 
três turnos da competição. 
Durante a final do 3º turno, no 
dia 26/11, o time venceu a Apcef 
nos pênaltis levando o título. A 
Apcef ficou em segundo lugar e 
em 3º, ficou a equipe dos Com-
bativos.

Secretaria de Esporte e Lazer | Retrospectiva 2014

XXVIII Campeonato de Fut-
soçaite dos Bancários – O 
Campeonato teve início dia 14/6 
com 11 times e foi encerrado dia 
6/12 com a equipe do Santander 
sagrando-se a grande campeã. 
O time venceu a Apcef Metropo-
litana por 1 x 0 na prorrogação 
após empatar em 2 x 2 no tem-
po normal e chegou ao título do 
campeonato. O terceiro lugar 
ficou com o time da AABB.

Motobancários
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Sempre buscando oferecer o melhor serviço e o melhor atendimento aos sindicalizados, a Secretaria de Or-
ganização é responsável por organizar e manter atualizado o registro de associados e coordenar as campanhas de 
sindicalização. No entanto, a Secretaria oferece aos associados outros benefícios, através dos diversos convênios 
coordenados pela Organização. 

Os convênios oferecem descontos especiais para filiados e abrangem várias áreas como faculdades (Faece/
Fafor, Apesc, Maurício de Nassau, WPós, FA7, Lourenço Filho, Farias Brito, Unice, Fametro, Estácio/FIC, CDL, APES/
UVA, entre outras), farmácias (Phitofarma), clubes (IPark, Engenhoca Parque), restaurantes (Chico do Caranguejo, na 
barraca e em todas as suas filiais), pousadas (Portal da Montanha, Tremembé, Hotel Haras Fazenda, entre outros), 
colégios (Creche Escola Avançar, Tiradentes, Batista, Smartz School, entre outros), lavanderias (Bonasecco, Lavamatic, 
Aqua Sec),  estética e beleza (Studio de Pilates Bárbara Matos, Espaço Zang Fu, Spa das Sobrancelhas, Vip Clinique, 
Rinnovare, entre outras),  saúde, odontologia, serviços automotivos, além de uma ampla parceria com o SESC que 
garante aos bancários acesso a toda estrutura da instituição.

Para conhecer todos os conveniados, basta no site o link Convênios no nosso site ou digitar diretamente: 
http://www.bancariosce.org.br/convenios.php

Para os funcioná-
rios do Banco do Brasil, 
o Sindicato realizou 
pagamento de mais de 
R$ 3 milhões, dentro da 
ação judicial do anuênio, 
para cerca de 600 fun-
cionários. O pagamento 
foi feito por lotes e os 
últimos cheques foram 
entregues no dia 12/7, 
durante um café da 
manhã. A liberação dos 
pagamentos teve início 
dia 25/1. Os cheques 
correspondem ao pa-
gamento dos valores 
incontroversos dos 84 
grupos de beneficiários 
da ação do anuênio. 
Em 1998, o BB retirou 
o anuênio de todos os 
funcionários. Diante 
disso, o Sindicato en-
trou com uma ação na 
Justiça requerendo o 
retorno do benefício e a 
ação foi ganha em todas 
as instâncias.

Mais de R$ 3 milhões são repassados 
da ação do anuênio do BB

Retrospectiva 2014

Secretaria de Organização

Em 2014, o Sindicato firmou novas parcerias

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Leonardo Boff faz palestra 
“Reflexões sobre o Brasil”

No dia 25/9, o 
Sindicato dos Ban-
cários do Ceará re-
cebeu um dos mais 
brilhantes e respei-
tados intelectuais 
do Brasil, o teólogo, 
escritor e professor 
universitário Leo-
nardo Boff, que par-
ticipou do Primeiro 
Ciclo de Debates 
“Reflexões sobre o 
Brasil”, do Instituto 
de Formação dos 
Bancários, criado 
pelo SEEB/CE. 

O palestrante, 
de forma brilhante, 
fez reflexões impor-
tantes sobre o mo-
mento em que vive 
o planeta Terra e 
o nosso País. Boff 
defendeu que o ho-
mem foi criado para 
cuidar da sustenta-
bilidade do planeta. 
“Somos guardiões 
da Terra, devemos 
cuidar das plantas, 
respeitar todos os 
seres: todos tem 
valor em sim mesmo. 
Nós não devemos 
ter mais a economia 
da acumulação, te-
mos que pensar em 
todos.  Temos que 
reduzir o consumo, 
reutilizar o que usa-
mos e reciclar, bem 
como rejeitar toda 
propaganda que leva 
ao consumismo ex-
tremo”.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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A Secretaria de Esporte e Lazer do Sindicato 
dos Bancários convoca os adeptos da prática de pas-
seio ciclístico a participarem do primeiro passeio/
circuito ciclístico dos bancários que será realizado 
dia 18 de janeiro, cuja concentração será na sede do 
SEEB/CE, a partir das 7h30, com saída prevista para as 8h.

O passeio sairá da sede do Sindicato até a Praia de 
Iracema e retornando à sede do SEEB/CE. Na ocasião, será 
sorteada uma bicicleta entre os bancários sindicalizados 
que concluírem o percurso.

Para a realização da atividade, será disponibilizada toda 
a estrutura necessária como batedor da AMC, carro de 
apoio e ambulância. Quem quiser participar e não dispor 
de bicicleta, haverá serviço de aluguel de bicicleta no local 
da concentração.

Pedimos aos participantes a contribuição de duas 
latas de leite (ou mucilon, farinha láctea  e similares). Os 
alimentos arrecadados serão doados para uma entidade 
beneficente.

As inscrições poderão ser feitas também pelo site 
www.bancariosce.org.br, e quem optar por confirmar sua 
participação via internet poderá trazer sua contribuição 
de alimento no dia do passeio.

Mais informações e inscrições, falar com Ribamar 
Pacheco: (85) 9155 3632.

Sindicato realiza primeiro passeio 
ciclístico dos bancários

“Essa iniciativa visa 
promover a saúde, bem 
estar e a integração da 
categoria. Além disso, 

vamos ficar mais perto da 
sociedade, ao arrecadarmos 

alimentos para pessoas 
carentes”

Diretora do Sindicato, Jannayna Lima 
(Banco do Brasil)

“É uma atividade que envolve 
os praticantes do ciclismo 
e será um momento ímpar 

para integração de todos que 
fazem a categoria bancária 
dos diversos segmentos, 

sejam dos bancos públicos ou 
privados”

Diretor do Sindicato, Ribamar Pacheco 
(Itaú)
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Paralisação na agência do Bradesco de Maracanaú – 
março/2014

Sindicato reúne avaliadores de penhor da Caixa 
– setembro/2014

Sindicato coleta votos para o plebiscito 
– setembro/2014

Divulgação da Campanha 2014 na Praça da Imprensa – 
agosto/2014

Sindicato presente ao II Congresso Internacional de Direito 
Sindical – abril/2014

Paralisação no Santander por avanços no acordo específico 
– novembro/2014

Sindicato entrega prêmios da promoção Bancários na Copa 
– julho/2014

Fundo de Assistência à Saúde é conquista da Campanha no 
BNB – dezembro/2014

Sindicato em Ação
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81 anos de 
Lutas e Conquistas


