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A Campanha deste ano deve arrecadar alimentos, artigos de higiene e ainda distribuir quentinhas para 
tentar minimizar a miséria e a fome na nossa cidade (pág. 3)

Número insufi ciente de bancários, atendimento 
à população defi citário e metas abusivas. Essa 
é a receita da Caixa que está adoecendo os 
empregados (pág. 5)

Sindicato e direção local do BB se reúnem 
para tratar demandas do funcionalismo no 

Ceará (pág. 4)
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BRASIL ESTÁ VOLTANDO A SER O PAÍS DA 
FOME, DO DESEMPREGO E DA MISÉRIA!

A renda mensal média das famílias mais ricas foi de R$ 15,8 mil, enquanto metade das 
pessoas com os menores rendimentos contava com, apenas, R$ 453,00. Esse é o 
retrato da desigualdade do Brasil de Bolsonaro. Dados divulgados pelo IBGE mostram 

que, em 2020, o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país passou de R$ 
2.292 em 2019 para R$ 2.213 – valor mais baixo desde 2013, quando era estimado em 
R$ 2.250 (já descontada a infl ação do período). Este recuo corresponde a uma queda de 
3,4%, a mais intensa da série histórica da pesquisa iniciada em 2012.

Para agravar o quadro da desigualdade e da miséria que estão assolando nosso país, 
após 18 anos de pleno funcionamento o Bolsa Família, criado por Lula em 2003 e premia-
do internacionalmente, foi extinto por Bolsonaro, que também parou de pagar o Auxílio 
Emergencial para dar espaço a um programa eleitoreiro, cujas fontes de fi nanciamento não 
estão defi nidas e que, segundo especialistas, não resolverá os problemas da fome, miséria 
e inserção de crianças na escola. O Auxílio Brasil tem, inclusive, data para acabar – de-
zembro de 2022 – e excluiu milhões de benefi ciados pelo auxílio emergencial, que tiveram 
no programa sua única fonte de renda durante a pandemia.

Além disso, impulsionada pelo aumento dos combustíveis que se refl etem em toda a economia, a infl ação já 
ultrapassa os dois dígitos. Não é necessário ser economista para perceber que cada vez cabe menos alimentos e 
produtos no nosso orçamento. A infl ação está sendo sentida pelo brasileiro na conta do supermercado. Aqueles 
que não têm emprego e renda são os mais impactados. No total, o Brasil já tem cerca de 20 milhões de pessoas 
passando fome atualmente.

Entre 2018 e 2020, 7,5 milhões de brasileiros passaram ao menos um dia inteiro sem se alimentar. Este nú-
mero é quase dobro do que era em 2014 (3,9 milhões). Quase 1/4 dos brasileiros (23,5%) passou por insegurança 
alimentar moderada (difi culdade e restrição no acesso a alimentos, ou seja, não faz as 3 refeições por dia), o que 
signifi ca ao todo 49,6 milhões de pessoas. 

E sem projeto para o país, Bolsonaro aprofunda a crise, ataca direitos, e ao invés de empregos criados, postos 
de trabalho são extintos, cada vez mais trabalhadores fi cam desempregados e, por consequência, famílias intei-
ras estão sendo penalizadas. São milhares de pessoas com suas geladeiras vazias, em desespero por não poder 
sustentar a própria família e não terem expectativas de conseguir trabalho. Enquanto salários não sobem, a cesta 
básica aumenta. De acordo com o Dieese, o valor da cesta em novembro de 2021 está, em média, 25% mais caro 
do que em novembro de 2020 e já custa cerca de R$ 700,00 em algumas localidades do país. 

Como se não bastasse, o negacionismo, a negligência e o envolvimento em escândalos de superfaturamento na 
compra de vacinas, além da promoção de medicamentos sem efi cácia no combate à Covid-19, resultaram na morte 
de mais de 610 mil brasileiros durante a pandemia.

As privatizações também são uma ameaça ao país. Desde o golpe de 2016, o Brasil sofre um verdadeiro ataque 
às empresas públicas estratégicas como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, Correios e Eletrobras, 
essenciais para o nosso desenvolvimento.

A política de Bolsonaro é uma política de morte. Por todos estes motivos, mas acima de tudo pela esperança 
de o povo brasileiro conseguir sobreviver e por uma sociedade mais justa para todos a palavra de ordem é Fora 
Bolsonaro. #VidaÉLuta!

www.bancariosce.org.br bancariosce bancarioscebancariosdoceara seebce 85 99129 5101
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BANCÁRIO SOLIDÁRIO 2021: 
CAMPANHA ARRECADA 

DOAÇÕES PARA AJUDAR A 
QUEM TEM FOME

As Secretarias de Igualdade e Di-
versidade e de Cultura do Sindicato dos 
Bancários do Ceará estão lançando a 
Campanha Bancário Solidário 2021, 
com o tema Ajude a Quem Tem Fome.

Diante do cenário de crise econô-
mica agravado pela pandemia do novo 
coronavírus, a fome e a miséria têm 
crescido assustadoramente em todo o 
País e em nosso Estado, assim como 
em Fortaleza, não tem sido diferente. 
Ruas, esquinas, praças e viadutos 
estão sendo ocupados por pessoas e 
até famílias inteiras, vítimas do desem-
prego e do desamparo.  O objetivo da 
campanha é tentar, de alguma forma, 
amenizar esse sofrimento. 

Assim, o Sindicato quer arrecadar 
alimentos não perecíveis e materiais 
de higiene pessoal junto à categoria 
bancária para distribuição a quatro 
entidades:  Toca de Assis (https://to-
cadeassisirmaos.org.br/), Projeto So-
cial Queira Bem (@projetoqueirabem), 

Centro de Promoção da Vida Helder 
Câmara e Associação de Moradores 
do Bairro da Serrinha (facebook.com/
amorbase ou @amorbase.serrinha).

CAMINHÃO SOLIDÁRIO – Além da 
arrecadação de alimentos e material 
de higiene, o Sindicato dos Bancários 
vai organizar o Caminhão Solidário. 
Durante três dias (3, 10 e 17/12), a 
entidade vai realizar a distribuição de 
900 marmitas e água pelas ruas de 
Fortaleza.

COMO DOAR – Arrecade em seu 
local de trabalho que iremos recolher 
ou entre em contato com o Sindicato 
pelo 85 3252 4266, bancariosce@
bancariosce.org.br ou pelo whatsapp 
85 99129 5101.

Vamos juntos abraçar essa causa, 
pois quem tem fome, tem pressa. 

Contamos com a solidariedade da 
nossa categoria bancária.

“Gostaria de convidar os bancários 
e bancárias para juntos olharmos, 
com o coração solidário, as pessoas 

necessitadas e entender que, mesmo 
com as difi culdades, é possível 

encontrar, na solidariedade, um 
caminho de amparo e amor ao 
próximo. Com gestos simples, 

podemos estender a mão a quem 
precisa e construir uma rede de 

solidariedade. Iniciativas como essa 
nos permitem levar esperança e 

alegria a quem realmente precisa. Por 
isso, buscamos doações de alimentos 

para amenizar as difi culdades de 
tantas famílias neste momento e 

reforçar a crença da participação de 
todos por um mundo menos desigual”

Francileuda do Nascimento, 
secretária de Igualdade e 

Diversidade
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Sindicato se reúne com direção local 
do BB para tratar demandas do 

funcionalismo

O Sindicato dos 
Bancários do Ce-
ará participou 

na última quarta-feira, 
17/11, de uma negocia-
ção virtual com a direção 
do Banco do Brasil no 
Estado. 

Na ocasião, além de 
dar as boas vindas ao 
novo superintendente 
Allan Trancoso, os di-
rigentes trataram de 
temas relativos ao Condomínio Praça 
do Carmo (problemas constantes nos 
elevadores), novas unidades lançadas 
e não implementadas, metas abusi-
vas, problemas físicos (principalmente 
defeito de ar condicionado em várias 
agências), banco de horas negativas, 
quantidade de pessoal nas agências e 
protocolos sanitários contra a Covid.

Esse é um fórum tradicional de 
negociação local, intermediado pela Ge-
pes/Fortaleza, onde o Sindicato trata 
de pautas locais e colhe informações 
de ações de âmbito nacional. De início, 
o Sindicato demonstrou sua preocupa-
ção com relação ao tema privatização, 
que durante o governo Bolsonaro, vez 
por outra, volta ao debate.

Em seguida, o Sindicato abordou 
problemas recorrentes com os eleva-
dores do Condomínio Praça do Carmo. 
“Queremos atenção ao tema e uma 
solução defi nitiva para o caso”, cobrou 
o diretor Roger Medeiros. Cobramos 
um posicionamento sobre as novas 
unidades abertas, mas ainda não im-
plementadas. “Isso coloca dúvidas nos 
colegas que estão sendo deslocados 
para essas unidades”, destacou o di-
retor do Sindicato, Bosco Mota.

Os dirigentes fi zeram ainda críticas 
às metas abusivas e as formas como 
os bancários estão sendo abordados 

para o cumprimento de metas diárias. 
Foram citados também problemas com 
ar condicionado, o que gera um am-
biente insalubre tanto para bancários 
como para clientes, por conta das 
agências serem ambientes fechados 
e necessitarem de uma ventilação 
satisfatória. 

O Sindicato abordou também a 
questão do banco de horas negativas. 
“Vários colegas no Estado estão en-
frentando esse problema e temem que 
haja risco de algum tipo de desconto 
nos salários e nós cobramos um posi-
cionamento do BB, que nos informou 
que o tema está sendo discutido em 
nível nacional”, explica o diretor do 
Sindicato José Eduardo Marinho.

Os dirigentes citaram ainda o pro-
blema de funcionários insufi cientes 
para atender a demanda em várias 
agências do Interior, como no caso do 
município de Canindé. A Super informou 
que está tentando resolver o problema.

Para fi nalizar, como tem sido de 
praxe em todas as reuniões desde 
março do ano passado, com o início 
da pandemia, o Sindicato enfatizou 
a necessidade de se reforçar junto 
ao funcionalismo a importância de se 
seguir os protocolos sanitários como 
uso de máscara, álcool em gel, higie-
nização das mãos e dos ambientes, 

entre outros. “Isso é muito impor-
tante para que todos os colegas se 
conscientizem que a pandemia ainda 
não acabou e que é necessário sempre 
seguir todos os protocolos sanitários 
sem baixar a guarda”, analisa Jannayna 
Lima, diretora do Sindicato.

Pelo banco, participaram o novo 
superintendente Allan Trancoso, 
Marcelo Barquet (Gepes) e Judson da 
Silva (superintendente administrativo). 
Pelo Sindicato estiveram os diretores 
José Eduardo Marinho, Bosco Mota, 
Jannayna Lima e Roger Medeiros.

A agenda da próxima reunião 
está aberta e os bancários que qui-
serem contribuir com o Sindicato 
enviando demandas para tratar-
mos com a direção local devem nos 
contactar pelo 85 3252 4266 ou 
bancariosce@bancariosce.org.br.

“Essas reuniões são importantes 
para debatermos nossas 

demandas. Nesse momento, 
destacamos a necessidade 

de mantermos os protocolos 
sanitários, afi nal, a pandemia 

ainda não acabou”
José Eduardo Marinho, diretor 

do Sindicato e funcionário do BB
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CAIXA: população mal atendida
e empregados adoecidos com 

metas inatingíveis

A Caixa Econômica Federal está 
entre os bancos mais recla-
mados no ranking do Banco 

Central (Bacen) desde o primeiro 
trimestre de 2020. Enquanto a 
população reclama do atendimen-
to deficiente, os empregados são 
pressionados a cumprir metas de 
vendas inatingíveis, diante da situa-
ção econômica do país.

A explicação está no fato de a 
atual direção da Caixa priorizar a 
força de atendimento para realiza-
ção de negócios, em detrimento do 
atendimento de qualidade à popula-
ção. O resultado dessa combinação 
é a população mal atendida e os 
empregados adoecidos.

 Cientes do papel social que exerce, 
os empregados lamentam a prioridade 

dada aos negócios em detrimento do 
atendimento à população. Denúncias 
às entidades ainda apontam que a co-
brança por metas acontece de hora em 
hora, em plataformas de colaboração 
de equipes e grupos de WhatsApp. 
Com tanta pressão, os empregados 
estão adoecendo. 

DEFICIÊNCIA DE PESSOAL – Este 
é um problema crônico da Caixa, que se 
arrasta por muitos anos, agrava ainda 
mais a situação. São sucessivos Pro-
gramas de Demissão Voluntária (PDV) 
sem a devida reposição de pessoal. 
Uma preocupação dos empregados, e 
também das entidades representati-
vas, é o retorno das fi las. No primeiro 
dia de pagamento do novo Auxílio Brasil, 
alguns estados já registraram fi las na 

porta das agências.
Além disso, com o aumento da 

taxa de juros e o comprometimento 
de margem consignável, não resta 
público-alvo para realizar novos con-
tratos. Com o cenário econômico 
atual, de desemprego em alta, a Caixa 
muda seus parâmetros internos de 
concessão de crédito. Assim, aqueles 
clientes que podem fazer empréstimo 
pelo CDC Automático, por exemplo, 
(linha de crédito pré-aprovada que 
pode ser contratada pelo caixa ele-
trônico) não têm o crédito aprovado. 
No entanto, a exigência pelo cum-
primento de metas e cobrança por 
novos contratos é a mesma. Vários 
empregados já precisam recorrer a 
medicamentos para conseguir lidar 
com a pressão.
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CARAVANAS
Movimentos sociais debatem defesa
das empresas públicas em Caucaia

O Comitê em Defesa da De-
mocracia e das Instituições 
Públicas no Estado do Cea-

rá esteve em frente à agência da 
Caixa Econômica Federal do muni-
cípio de Caucaia, dia 17/11, dando 
continuidade ao projeto Caravanas 
em Defesa da Democracia e das 
empresas públicas.

Na ocasião, diversos represen-
tantes de movimentos sociais, cen-
trais sindicais, entidades sindicais 
em geral, entidades estudantis, 
movimentos de mulheres, índios 
e negros, movimento LGBTQIA+, 
entre outros foram às ruas para de-
bater com a sociedade a importância 
da defesa das empresas públicas, 
sobretudo, nesse dia, os Correios e 
a Caixa Econômica Federal, que teve, 
e ainda está tendo, papel essencial 
durante a pandemia.

O objetivo das Caravanas, or-
ganizadas pelo Comitê que reúne 
diversas entidades dos movimentos 
sociais, é movimentar o interior 
do Ceará e diversos bairros de 
Fortaleza visando conscientizar a 
população sobre os ataques que 
estão sendo feitos pelo governo 
Bolsonaro contra as instituições 
democráticas, empresas estatais 
e serviço público.

Durante a passagem da Cara-
vana está sendo encenada a peça 
A Farsa do UruBozo – uma fábula 
envolvendo quatro aves: UruBozo, 
PapagaiEsso, CoruJusta e Bem 
Te Vi, pela Trup Tramas de Teatro. 
Participaram ainda os humoristas 
Colorau e Ronaldo. 

A meta do Comitê é visitar 50 
cidades-pólo do interior do Estado. 
O projeto Caravanas também deve 
visitar 50 bairros de Fortaleza, 
totalizando 100 apresentações.
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CAIXA irá apresentar proposta 
de modelo de promoção por 

mérito dia 22/11

A primeira reunião do Grupo de Trabalho de Promoção por Mérito, 
formada por representantes da Caixa e dos empregados, acon-
teceu dia 18/11. O GT discute os critérios de avaliação para que 

os empregados recebem o delta referente a 2021.
Os trabalhadores reivindicam o início das discussões desde abril, 

quando o resultado da sistemática anterior foi divulgado. A Caixa defende 
que o programa de Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP) seja o 
único critério para garantir a aplicação de deltas, mas os empregados 
afi rmaram serem contrários à GDP e, portanto, fi ca inviável utilizá-la 
como único critério. 

Os representantes dos empregados pediram dados detalhados com 
relação às áreas e funções que receberam o segundo delta, para avaliar 
o impacto dos critérios sobre eles, e a Caixa fi cou de apresentar na 
próxima reunião, marcada para o dia 22/11, quando também deve ser 
apresentada a proposta do banco para a concessão de deltas.

Os representantes dos trabalhadores reivindicaram, ainda, que a 
falta não justifi cada lançada em função da paralisação do dia 27 de abril 
não seja considerada nos critérios para obtenção do delta. A Caixa in-
formou, ainda, que 5,57% empregados não receberam delta em 2021. 
Deste total, cerca de 80% estavam na última referência do Plano de 
Cargos e Salários (PCS) ou não completou 180 dias de efetivo exercício.

GDP – Durante a reunião, os representantes da Caixa comentaram 
sobre o possível fi m da curva da GDP. Acreditam que a medida possa ser 
temporária, servindo como uma medida educativa. Esse formato serve 
apenas para acirrar a disputa entre os trabalhadores, que, por isso, 
repudiam este formato da GDP, e defendem que seja excluída dentre os 
critérios para a promoção por mérito.

Forma de progressão no Plano de Cargos e Salários (PCS), junto com 
a promoção por antiguidade – que é devida ao empregado a cada dois 
anos -, a promoção por merecimento deixou de ser aplicada em 1996. 
Em 2008, os empregados conquistaram a unifi cação dos PCS de quem 
foi admitido antes e depois de 1998, ampliando o teto e restabelecendo 
as promoções por merecimento.

Funcionários do Bradesco 
Financiamentos fazem assembleia 

dia 24/11 para deliberar sobre 
acordo coletivo

O Sindicato dos Bancários do Ceará convoca 
todos os funcionários do Bradesco para partici-
parem de assembleia extraordinária específi ca, 
no próximo dia 24 de novembro (quarta-feira), 
para deliberação acerca de negociação e assi-
natura do Acordo Coletivo de Trabalho referente 
as áreas de análise de crédito, de atendimento 
e de suporte do Bradesco Financiamentos.

A assembleia acontece de forma remota/
virtual, às 15h, através da plataforma Zoom. 
Para participar, inscreva-se antecipadamente no 
link https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZEudeyhrj0uG9CfeowY0HEgo2AzU_DicEa0. 

A renovação do acordo é muito importante 
para garantir direitos específi cos dos funcionários 
do Bradesco Financiamentos, equiparando-os 
em direitos aos demais funcionários do banco.

Confi ra o edital:

EDITAL ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo 
Financeiro no Estado do Ceará - SINTRAFI-CE, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 07.340.953/0001-48, Registro sindical 
MTIC nº 208.327-59, por seu presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados bancários, associados 
ou não, que prestam serviços no Banco Bradesco S/A, 
na base territorial deste sindicato, para participarem da 
assembleia extraordinária específi ca que se realizará de 
forma remota/virtual as 15 horas do dia 24 de novembro 
de 2021, na forma disposta no site www.bancariosce.
org.br onde estarão disponíveis todas as informações 
necessárias para a deliberação acerca da negociação e 
assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho referente as 
áreas de análise de crédito, de atendimento e de suporte 
do Banco Bradesco Financiamentos S/A, com vigência 
de dois anos a contar da data de sua assinatura, a ser 
celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Fortaleza 19 de novembro de 2021.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
Presidente



Racismo
Pesquisa PoderData realizada de 8 a 10/11 

apontou que, para 79% dos brasileiros, existe 
racismo no Brasil. Ao todo, 39% admitiram ter 

preconceito contra pessoas negras, e 53% 
negaram. De acordo com levantamento, o 

percentual dos que disseram haver preconcei-
to contra negros no Brasil foi mais alto entre 
mulheres (83%) do que entre homens (64%). 
Os dados também mostraram que 60% dos 
eleitores brasileiros afi rmaram ser favoráveis 
a cotas para negros nas universidades públi-
cas. Foram entrevistadas 2.500 entrevistas 

em 412 municípios nos 27 estados brasileiros. 
A margem de erro é de 2 pontos percentuais, 

para mais ou para menos.

3ª Dose
O Ministério da Saúde anunciou dia 16/11 a 
redução do intervalo da dose de reforço da 
vacina contra Covid. O intervalo passou de 

seis para cinco meses após o esquema vaci-
nal completo. Além disso, a partir de agora, 
a dose adicional está liberada para qualquer 

pessoa com mais de 18 anos. O Ministro 
Marcelo Queiroga explicou que o ministério 
não divulgará um calendário por faixa etária 
para tomar a dose adicional. Para a dose de 
reforço, o Ministério da Saúde orienta que 
a pessoa tome um imunizante diferente do 

usado no esquema vacinal. O Brasil tem qua-
se 59% da população totalmente imunizada.
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Rendimento do brasileiro
Os efeitos provocados pela pandemia na eco-
nomia brasileira levaram à uma queda genera-
lizada da renda no país. Dados divulgados dia 
19/11 pelo IBGE mostram que o rendimento 

médio mensal do brasileiro teve queda recorde 
em 2020. De acordo com o levantamento, o 
rendimento mensal médio real de todas as 

fontes no país passou de R$ 2.292 em 2019 
para R$ 2.213 – valor mais baixo desde 2013. 
O desemprego recorde provocado pela pande-
mia fez com que, em 2020, o país registrasse 

a menor proporção de pessoas com renda 
proveniente do trabalho. O contingente de 

brasileiros que tiveram rendimento efetivo do 
trabalho correspondeu a 38,7% da população.

Últimas vagas para o Curso 
Preparatório CPA-20

O S i n d i c a t o 
dos Bancá-
rios do Ceará 

está com inscri-
ções abertas para 
uma nova turma do 
curso preparató-
rio de certifi cação 
profi ssional Anbima 
– CPA-20, em par-
ceria com o profes-
sor João Henrique 
Lemos, voltado, ex-
clusivamente, para 
bancários sindicali-
zados.

O curso se inicia dia 6 de dezem-
bro, com 11 encontros e previsão de 
conclusão no dia 18/12. O material 
está atualizado a partir de setem-
bro/2021 e as aulas serão presenciais, 
ministradas no auditório do Sindicato 
(Rua 24 de Maio, 1289 – Centro). De 
segunda a sexta, as aulas acontecem 
das 19h às 22h e aos sábados, das 
8h30 às 16h.

O aluno receberá material didático 
com 100% do conteúdo programático 
exigido pela Anbima, cópia de todos 

os slides utilizados durante o curso e 
exercícios/simulados com aproxima-
damente 400 questões resolvidas e 
comentadas durante as aulas.

O CPA-20 certifi ca profi ssionais que 
atuam na venda de produtos de investi-
mento ou na manutenção de carteiras 
nos segmentos varejo alta renda, pri-
vate banking, corporate e investidores 
institucionais, em agências bancárias 
ou plataformas de atendimento. Ao 
obter a CPA-20, o profi ssional pode, 
automaticamente, exercer as ativida-

des abrangidas pela 
CPA-10.

O conteúdo do 
curso envolve te-
mas como Sistema 
Financeiro Nacional 
e Participantes do 
Mercado; Complian-
ce Legal, ética e 
análise do perfi l do 
investidor; princí-
pios básicos de eco-
nomia e fi nanças; 
instrumento de ren-
da variável, renda 
fi xa e derivativos; 

fundos de investimento; previdência 
complementar aberta: PGBL e VGBL; 
mensuração, gestão de performance 
e riscos.

Os interessados devem entrar em 
contato com a Secretaria de Forma-
ção, através do telefone (85) 3252 
4266, ramal 4, no horário das 9h 
às 15h. O investimento será de R$ 
449,00 e deverá ser pago diretamente 
no site www.joaohenriquelemos.com, 
podendo ser parcelado em até 12x no 
cartão, pelo Pagseguro.


