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NOVA REFORMA TRABALHISTA É MAIS UMA 
AMEAÇA PARA A CLASSE TRABALHADORA

O governo Bolsonaro vem tramando mais um ataque à classe trabalhadora, ao 
acenar com uma nova reforma trabalhista, apesar de o país estar cada dia mais 
sofrendo com desemprego recorde e enfrentando uma crise econômica e social 

sem precedentes na história recente.
O estudo encomendado pelo governo Bolsonaro para subsidiar essa nova reforma 

trabalhista propõe, entre outras medidas, trabalho aos domingos e proibição do reco-
nhecimento de vínculo de emprego entre prestadores de serviço e aplicativos. Tudo na 
medida certa para satisfazer patrões e precarizar ainda mais as condições de trabalho 
da classe trabalhadora.

O governo Bolsonaro convocou especialistas ligados a empresários e elaborou um 
documento de mudanças trabalhistas sem nenhuma participação dos representantes 
legítimos da classe trabalhadora. O documento elaborado por esses “especialistas” 
propõe mudanças na CLT e na Constituição, trazendo pelo menos 330 alterações em 
dispositivos legais, inclusão de 110 regras, alteração de 180 e revogação de 40. São 
262 páginas de relatório que fl exibiliza contratações, precariza o trabalho, cria insegu-
rança jurídica, exclui e reduz o papel dos sindicatos, em mais um ataque cruel aos nossos direitos.

As mudanças querem tirar os sindicatos do mundo do trabalho. O objetivo é ampliar as iniciativas que excluem 
os sindicatos da tarefa de representação coletiva, restringindo, ao máximo, a atuação sindical. O governo quer 
promover um pseudopluralismo cujo único objetivo é fragilizar a organização sindical.

Depois de a carteira verde amarela e a MP 1045 terem sido derrotadas pela pressão, resistência e luta 
do movimento sindical, o governo Bolsonaro tenta mais uma vez implementar uma nova reforma trabalhista, 
sob o manto parlamentar. Trata-se, mais uma vez da obsessão política de uma perigosa elite fi nanceira de 
extinguir qualquer amparo e proteção ao trabalhador. Vale lembrar que essa tal fl exibilização dos direitos vem 
sendo usada como argumento para retirar nossas conquistas desde a reforma trabalhista do golpista Temer, 
em 2017, afi rmando que dessa forma, seriam criadas milhões de vagas de emprego que até hoje não apare-
ceram, pelo contrário.

Ao retirar ainda mais direitos, o governo aumentará o contingente de desempregados e miseráveis que, 
oprimidos pela necessidade de sobrevivência, acabarão se dispondo a trabalhar em qualquer condição para poder 
comer e, com sorte, morar em algum lugar, escancarando o viés cruel, desumano e genocida desse governo.

Além de repudiar essa postura de ataque aos nossos direitos historicamente conquistados, resistiremos e 
reagiremos contra essa e qualquer outra medida nefasta. Vamos dialogar com os parlamentares e pressioná-
los, organizar manifestações e também mostrar para as nossas bases, em 2022, quais os candidatos que 
estão comprometidos com os interesses dos trabalhadores. Como na luta vitoriosa que fi zemos contra a MP 
1.045: “se votar, não volta”.

Desenvolvimento e geração de empregos e renda vêm de investimentos no setor produtivo e do consumo 
garantido por segurança, direitos, salários valorizados e programas sociais. 

Vamos denunciar, resistir, lutar e vencer. Se essa proposta vier a ser apresentada pelo governo Bolsonaro 
nós não arredaremos pé até que ela seja, assim como as outras tentativas de retirada de direitos, derrotada 
em todas as instâncias do legislativo. Estaremos sempre incansáveis na luta por geração de empregos de 
qualidade, inclusão social, defesa da democracia e da nossa soberania. Essa é a nossa luta e #VidaÉLuta!

www.bancariosce.org.br bancariosce bancarioscebancariosdoceara seebce 85 99129 5101
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CARAVANAS EM DEFESA DAS 
EMPRESAS PÚBLICAS VISITA 

MARACANAÚ E PRAÇA DO FERREIRA
O Comitê em Defesa da Democracia e das Instituições Públicas no Estado do Ceará esteve em 

frente à agência do Banco do Brasil, do município de Maracanaú, dia 9/12, com o projeto 
Caravanas em Defesa da Democracia e das empresas públicas.À tarde, o projeto visitou a Praça 
do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Na ocasião, diversos representantes de movimentos sociais 
e sindicais foram às ruas para debater com a sociedade a importância da defesa das empresas 

públicas. Durante a passagem da Caravana está sendo encenada a peça A Farsa do UruBozo, pela 
Trup Tramas de Teatro. Participam ainda do projeto os humoristas Colorau e Ronaldo.
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Bancário Solidário: 
Ajude a quem tem fome!

A Campanha Bancário Solidário 
segue arrecadando doações até 
o próximo dia 15/12. A Campa-

nha é encabeçada pelas secretarias de 
Cultura e da Igualdade e Diversidade 
do Sindicato dos Bancários do Ceará.

Você pode arrecadar na sua agên-
cia/unidade alimentos não perecíveis e 
artigos de higiene. Depois é só entrar 
em contato conosco pelo 85 3252 
4266/ bancariosce@bancariosce.
org.br / 85 99129 5101 (zap), que 
iremos recolher. 

As doações serão entregues às 
entidades: Toca de Assis, Projeto So-
cial Queira Bem, Centro de Promoção 
da Vida Helder Câmara e Associação 
de Moradores do bairro Serrinha 
(Amorbase).

CAMINHÃO SOLIDÁRIO – Na 
última sexta-feira, 10/12, fi zemos a 
segunda manhã do nosso Caminhão 
Solidário, com a distribuição de mais 
300 marmitas por vários pontos de 
Fortaleza: canal do Jardim América, 
viaduto da Aerolândia, Benfi ca (Praça 
da Gentilândia), Jacarecanga (Praça 
do Liceu), viaduto do Marina Park e 
Centro (Praça do Carmo e Praça da 
Polícia). 

Ao todo, serão distribuídas 900 
marmitas, encerrando a iniciativa no 
próximo dia 17/12.

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

Contamos com a solidariedade da 
nossa categoria bancária.
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BANCO DO BRASIL: 
NEGOCIAÇÕES SOBRE RETORNO 

AO TRABALHO PRESENCIAL 
AVANÇAM

A Comissão de Empresa dos Fun-
cionários do Banco do Brasil 
(CEBB) se reuniu com o banco 

dia 7/12 para debater sobre o retorno 
ao trabalho presencial do grupo de 
risco. O principal avanço do encontro 
foi a manutenção em home offi ce de 
grávidas, imunossuprimidos (indiví-
duos que possuem uma condição de 
saúde que faz com que seus corpos 
respondam menos a qualquer tipo de 
vacina), pessoas em tratamento con-
tra o câncer e com defi ciência auditiva. 
Também permanecem em home offi ce 
as pessoas que não se vacinaram por 
indicação médica.

A representação dos trabalhadores 
considerou um avanço esse retorno 
do banco, fruto de reiterados pedidos 
da CEBB para proteger funcionárias 
e funcionários em condições que os 
colocam no grupo de risco, pois cada 
dia no trabalho presencial é um gran-
de risco de vida para esse grupo de 
pessoas, mesmo que vacinadas. A 
pandemia não acabou.

Os bancários que se enquadrarem no 
grupo que deve permanecer em trabalho 
remoto deverão encaminhar laudo médi-
co comprovando a condição e indicando 

afastamento do trabalho presencial aos 
Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Traba-
lho (Sesmt), localizados nas Gerências 
Regionais de Gestão de Pessoas.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL – A 
CEBB cobrou do banco mais contra-
tações, único meio para resolver a 
sobrecarga e melhorar as condições de 
trabalho nas agências e unidades admi-
nistrativas do BB. Os representantes 
dos funcionários do BB reivindicaram, 
ainda, a implementação do acordo de 
teletrabalho. No mesmo dia, horas 
antes da mesa de negociação entre a 
CEBB e o BB, funcionários do banco 
realizaram o Dia Nacional de Luta, 
denunciando a sobrecarga no trabalho 
por causa da implementação de metas 
abusivas e da redução do quadro de 
pessoas.

As mobilizações em todo o país mos-
traram a indignação com as atitudes 
do BB, tomadas de forma unilateral. Os 
sindicatos fi zeram o seu papel que foi 
cobrar respeito e negociar, buscando 
saídas para todas as questões que 
envolvem a segurança e manutenção 
dos postos de trabalho. 

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
deu início, no último dia 6/12, às aulas 
da última turma do curso preparatório 
de certifi cação profi ssional Anbima – 
CPA-20 de 2021. O curso é voltado 
exclusivamente para bancários sindi-
calizados e realizado em parceria com 
o professor João Henrique Lemos. Ao 
todo serão 11 encontros, com previsão 
de conclusão no dia 18/12. A aula inau-
gural teve a participação do presidente 
do Sindicato, Carlos Eduardo. 

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.

Formação: Sindicato 
dá início a último curso 

CPA-20 de 2021



O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fechou parceria com o Colégio Santa 
Isabel, oferecendo aos bancários sindi-
calizados desconto de 20% para cada 
aluno, independente do turno, válido 
para alunos a partir do Infantil III. O 
desconto é válido a partir da segun-
da parcela e não vale para o Sistema 
Integral. 

Além de oferecer o ensino regular 
aos seus 1.500 alunos, distribuídos 
da Educação Infantil ao Ensino Médio, 
o Colégio Santa Isabel oportuniza 
uma rica formação humanista cristã, 
através de preparação para a Primeira 
Eucaristia e para a Crisma. Oferece 
também vestibulares simulados, ativi-
dades esportivas, artísticas e cultu-
rais nas escolinhas, Feira de ciências, 
aulas em campo, atividades folclóricas 
e olimpíadas esportivas. 

O Colégio dispõe de laboratórios 
de informática, de ciências, ateliê de 
artes, sala de música, auditório, cape-
la, espaço para oração, biblioteca com 
ambientes diferenciados, brinquedote-
ca, sala de primeiros socorros, salas 
para escolinhas, ginásio de esportes, 
quadra coberta, quadras menores sem 
cobertura, piscinas, campo de futebol, 
pista de atletismo, parques infantis, 
cantinas, entre outros. 

Mais informações:
Colégio Santa Isabel

Av. Bezerra de Menezes, 2840
São Gerardo 
Home Page:

https://smicstisabel.com.br/
Fone: (85) 4009-5600 – Email: 

faleconosco@smicstisabel.com.br
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BANCÁRIOS 
DENUNCIAM FALTA DE 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
NO BB E NA CAIXA

Bancários organizados 
por sindicatos da ca-
tegoria de todo o país, 

realizaram, dia 7/12, um Dia 
Nacional de Luta em defesa 
do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e de seus 
empregados.

O principal objetivo foi o de 
denunciar as precárias condi-
ções de trabalho em ambos os 
bancos, que reduzem o quadro 
de pessoal, sobrecarregam os 
trabalhadores, estabelecem 
metas desumanas, abusivas, 
e promovem o assédio insti-
tucional, o que acaba levando 
muitos ao adoecimento. Os 
trabalhadores querem mos-
trar também que toda esta situação 
acaba por prejudicar o atendimento 
à população e exigir mais contrata-
ções, para repor o quadro, reduzir a 
sobrecarga de trabalho e melhorar 
o atendimento.

Nos últimos anos, tanto a Caixa 
quanto o Banco do Brasil vêm so-
frendo com a redução de pessoal, 
fechamento de agências e a venda 
de áreas importantes e altamente 
lucrativas para a iniciativa privada, o 
que prejudica o atendimento diário à 
população, mas sobretudo a atuação 
dos bancos como um todo.

FALTA DE RECONHECIMEN-
TO – A coordenadora da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE) da 
Caixa, Fabiana Uehara Proscholdt, 
ressaltou a falta de reconhecimento 
do trabalho realizado pelos trabalha-
dores. “A falta de reconhecimento é 
um ponto comum em todos os bancos 
e, mais do que isso, por todos os 
patrões”, observou. Ela ressaltou, 
porém, que a Caixa implantou, sem 

negociação com as representações 
sindicais, uma ferramenta chamada 
de “curva forçada” que, independente 
do resultado obtido, classifi ca 5% 
dos empregados como “não atende”. 
“Eles são punidos com a não evolução 
no plano de cargos e salários (PCS), 
por exemplo, o que signifi ca perda 
de remuneração e de possibilidade 
de evolução na carreira”, explicou 
Fabiana.

REDES SOCIAIS – As redes so-
ciais foram “invadidas” pela hashtag 
#ProcuramosNoBBeCaixa para de-
nunciar a falta de condições de tra-
balho nos maiores bancos públicos do 
país. A ideia foi mostrar que o respeito 
e a valorização dos trabalhadores é 
cada vez mais um artigo raro nos 
bancos públicos, assim como está 
fi cando raro encontrar empregados 
para realizar o atendimento que a 
população merece. O que sobra é 
mesa vazia, é assédio dos gestores 
aos seus subordinados, é cobrança 
de metas abusivas.

Novo Convênio: 
Sindicato fi rma

parceria com Colégio 
Santa Isabel
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Convênio com o SESC é renovado 
por mais dois anos. 

Aproveite essa parceria!
O  S i n -

dicato dos 
Bancários do 
Ceará reno-
vou a parceria 
com o SESC/
SENAC por 
ma is  do is 
anos, possi-
bilitando aos 
b a n c á r i o s 
sindicaliza-
dos e seus 
dependentes 
terem aces-
so a todos os serviços disponibilizados pelas duas entidades, tais 
como lazer, educação, esporte, saúde, cultura e assistência médica/
odontológica.

A grande novidade é que nesse novo convênio a carteira do Sesc 
tem validade de dois anos, ou seja, não é preciso após 12 meses fazer 
a emissão de uma nova carteira.

COMO SE ASSOCIAR AO SESC:
Para ter acesso aos benefícios do SESC e SENAC, é necessário 

emitir uma carteira de associado. Os bancários sindicalizados deverão 
providenciar: fi cha de matrícula preenchida, RG, CPF, comprovante de 
residência, foto 3×4 (tirar a foto no app “Foto 3×4 Para Documen-
to”) além de realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 33,60 
(através de depósito na conta do Sindicato). Depois disso, digitalizar 
os documentos, comprovante de depósito da taxa e a foto, enviar para 
o email: bancariosce@bancariosce.org.br, aos cuidados do funcionário 
Janteny. Quando a carteira estiver pronta, o diretor responsável fará 
a entrega ao bancário.

PARA OS DEPENDENTES:
No caso dos dependentes, o titular deverá procurar diretamente 

no Setor de Relação com Clientes do SESC nos seguintes endereços: 
Rua Clarindo de Queiroz, 1740 ou Rua 24 de Maio, 692, das 8h às 
20h. Mais informações: www.sesc-ce.com.br.

Para a carteira dos dependentes são necessários os seguintes do-
cumentos originais: estar de posse da carteira do SESC do titular. Para 
Cônjuge: RG, CPF, certidão de casamento/declaração de união estável. 
Para fi lhos: RG e CPF. Filhos de 21 a 24 anos: RG, CPF, declaração que 
está matriculado em curso regular. Para os dependentes, a foto será 
tirada pelo SESC, na hora da solicitação da carteira.

Informações e dúvidas: 85 3252 4266 (falar com Janteny) / 85 
99155 5881 (Eugênio Silva – diretor).

Preencha a fi cha de matrícula (disponível 
no www.bancariosce.org.br)

Providenciar os seguintes documentos: 
RG; CPF; Comprovante de Residência; Com-
provante de pagamento da taxa de R$ 33,60; 
Ficha de matrícula preenchida; Foto 3×4 (via 
app “Foto 3×4 Para Documentos”);

Enviar a fi cha de matrícula preenchida, 
todos os documentos, comprovante de pa-
gamento da taxa e a foto para bancariosce@
bancariosce.org.br, aos cuidados do funcio-
nário Janteny;

Quando a carteira estiver pronta será 
entregue em sua agência por um diretor do 
Sindicato.

COMO TIRAR A CARTEIRA DOS DEPEN-
DENTES

Se dirigir ao SESC nos seguintes endere-
ços: Rua Clarindo de Queiroz, 1740 ou Rua 
24 de Maio, 692, das 8h às 20h.

Levar carteira de sócio do titular e os 
seguintes documentos ORIGINAIS:

• PARA O CÔNJUGE: RG; CPF; certidão 
de casamento/declaração de união estável.

• PARA FILHOS: RG; CPF.
• PARA FILHOS DE 21 A 24 ANOS: RG; 

CPF; declaração de que está matriculado em 
curso regular.

Obs.: as fotos serão tiradas no local.

A TAXA DEVERÁ SER PAGA ATRAVÉS DE 
DEPÓSITO NAS SEGUINTES CONTAS:

Banco do Brasil: 1369-2 / C/C 61.070-4
Banco do Nordeste do Brasil: 

0016-8 / C/C 61.053-4

Caixa Econômica Federal (Pessoa Anta): 
AG 0578 / C/C 666-0 OP 003

Caixa Econômica Federal (Autran Nunes): 
AG 2015 / C/C 523-3 OP 003

Se preferir, faça um PIX. Chave: CNPJ 
07.340.953/0001-48

(Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
no Ramo Financeiro do Estado do Ceará)

PASSO A PASSO PARA
PROVIDENCIAR A CARTEIRA DO SESC



Vacinação em Fortaleza
O prefeito de Fortaleza, José Sarto, 

anunciou dia 6/12 que Fortaleza 
atingiu 100% da população adulta 
imunizada com a 1ª dose contra a 

Covid-19, isto é, 1.930.479 maiores 
de 18 anos. Também desde o dia 
6/12, Fortaleza passou a agendar 

a população para a dose de reforço 
com um intervalo de apenas quatro 
meses em relação à D2. A mudança 
irá fazer com que cerca de 300 mil 
pessoas já recebam outra dose do 

imunizante ainda em dezembro.

Vacina salva!
De cada 10 pessoas que morreram por covid-19, 
oito não estavam vacinados, de acordo com um 
relatório encomendado pelo Portal UOL. A pla-
taforma Info Tracker, responsável pelo levanta-
mento, foi desenvolvida pela USP e Unesp para 
monitorar os números da pandemia. Segundo 
o estudo, de 1º/3 até 15/11, 306.050 pessoas 

morreram de covid no Brasil. Destes, 79,7% (243 
mil) das vítimas não haviam tomado nenhuma 
dose da vacina. O número cai para 10,7% (32 
mil) considerando os que completaram o ciclo 
vacinal e 9,7% (29 mil) para quem tomou uma 
dose. Desde o início da aplicação da segunda 

dose, o número de óbitos caiu 94%.
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Orçamento Secreto
O governo e o Congresso planejam deixar 3,7 

milhões de famílias pobres fora do Auxílio Brasil em 
2022 afi rmando não haver espaço orçamentário para 
transferir renda a esse grupo, enquanto parlamenta-
res estudam como direcionar um valor que poderia 
atender toda essa demanda às chamadas emendas 

de relator – usadas pelo governo Bolsonaro para 
direcionar verbas a interesses da base aliada. As 
estimativas mais atualizadas do governo apontam 
que, a rigor, 21,6 milhões de famílias teriam direito 

ao programa social em 2022, se as regras aprovadas 
pela Câmara tivessem sido mantidas. Para atender 

toda a demanda seriam necessários mais R$ 14,3 bi. 
Enquanto isso, o Congresso busca assegurar até 

R$ 16,2 bi em emendas de relator.

SINDICATO MOSTRA À 
SOCIEDADE A IMPORTÂNCIA DOS 

BANCOS PÚBLICOS
O Sindicato dos Bancários do Ceará 

vem realizando, nos principais corre-
dores bancários de Fortaleza e região 
metropolitana, uma série de manifes-
tações para mostrar a sociedade a 
importância dos bancos públicos. A 
iniciativa faz parte da campanha Se é 
Público é Para Todos.

Na última sexta-feira, dia 10/12, 
o Sindicato esteve no Montese, com 
faixas e panfl etos, para conscientizar a 
sociedade da necessidade de defender 
essas instituições.

Os bancos públicos são responsá-
veis por oferecer 45% do crédito no 
Brasil e vão onde os bancos privados 
não tem interesse de estar, como os 
lugares mais remotos do país, pro-

porcionando a milhares de brasileiros 
realizar o sonho da casa própria, a 
expansão do seu negócio e o ingresso 
na universidade.

Além disso, os bancos públicos tam-
bém são os maiores responsáveis pela 
liberação de crédito para a agricultura. 
Sem os bancos públicos, o campo não 
produz e os alimentos que chegariam à 
nossa mesa fi cariam ainda mais caros.

Sem os bancos públicos a economia 
do Brasil para. Os bancos públicos 
fi nanciam a agricultura, a pecuária, a 
infraestrutura, o empreendedorismo 
e a educação. Defender os bancos 
públicos é defender um país melhor, 
mais desenvolvido, menos desigual, 
mais justo e mais fortalecido.

Defenda os bancos públicos: Caixa, 
Banco do Brasil e BNB.

Se é público, é para todos. É para 
o Brasil.


