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As mulheres e o grande desafio
de ocupar seus espaços!

Maria da Penha foi a grande homenageada em evento do Sindicato e revelou a 
estranha mania de todas as mulheres em ter fé na vida (pág. 16)

Sindicato do Ceará completa 
79 anos em defesa dos 

bancários (pág. 2)

Negociações coletivas: 
perspectivas positivas para os 
trabalhadores em 2012 (pág. 11)
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[   Editorial   ]Nesta edição

Sindicato dos Bancários 
completa 79 anos

Entidade comemora e relembra luta 
dos bancários ao longo dos anos 
(pág. 2)

Compulsão alimentar tem cura

Com força de vontade e 
acompanhamento médico é possível 
dar um basta para a perda do 
controle. Rede pública também 
oferece tratamento (pág. 7)

Unidade e sindicatos fortes 
garantem conquistas nas 
negociações coletivas

Perspectivas para 2012 são positivas, 
inclusive para a categoria bancária. 
As greves vem demonstrando que 
este ainda é instrumento forte para 
arrancar vitórias (pág. 11)

Dendê Sol e a economia solidária

A associação reúne vinte mulheres 
e busca gerar emprego e renda para 
a comunidade (pág. 14)

8 de Março reflete a força da 
mulher

Sindicato fez um mês de 
homenagens, culminando com 
programação especial e entrega de 
comenda Bárbara de Alencar à Maria 
da Penha (pág. 16)

Entrevista: Maria da Penha

Cearense fala de sua luta contra 
a violência doméstica e de suas 
experiências Brasil à fora em defesa 
da lei que leva seu nome (pág. 17)

CUT em defesa dos trabalhadores

Plataforma de luta inclui valorização 
do trabalho, trabalho decente e 
combate ao processo desenfreado de 
terceirização (pág. 19)

Bancários artistas: talento contra 
o stress do dia-a-dia

Música e humor ajudam a enfrentar 
com alegria o cotidiano da profissão 
e a melhorar a qualidade de vida 
(pág. 20)

Mulheres na luta por um 
mundo melhor para todos!

Quando chega o mês de março, principalmente no dia 8, Dia Inter-
nacional da Mulher, já são de praxe as homenagens, as rosas e os louros 
à luta feminina por igualdade, contra a violência, além das comemorações 
habituais. O Sindicato dos Bancários do Ceará dedicou o mês de março 
inteiro à lembrança dessas lutas e à coroação de inúmeras conquistas do 
movimento feminino ao longo do tempo. Mas o momento serve também 
como reflexão.

Como homenagem, a entidade preparou uma noite especial no dia 
23/3, para lembrar e refletir sobre os direitos e conquistas alcançados, 
com muito esforço, pelas mulheres. Mas ainda há muito a conquistar: 
apesar de ser cada vez mais comum as mulheres chefiarem famílias, 
terem mais estudo, ocuparem a maioria no mercado de trabalho, dados 
do IBGE comprovam que, ainda nos dias de hoje, as diferenças salariais 
entre homens e mulheres são expressivas. Não bastasse tudo isso, ainda 
existe a questão dos cargos de chefia. Pode-se até ter um número rele-
vante – ou até mesmo superior – de mulheres trabalhando, entretanto os 
cargos maiores ainda são ocupados, em sua maioria, por homens e isso 
também se aplica à categoria bancária.

Além de tudo, queremos ressaltar a importância da ocupação da 
mulher em todas as instâncias. Aí está a presidente Dilma Rousseff para 
mostrar que a mulher pode ocupar todas as esferas, assim como qualquer 
homem. 

Importante ressaltar também a luta contra a violência doméstica, 
inexplicável nos dias de hoje, mas ainda sim, existente na nossa socie-
dade. Como forma de coroar o maior símbolo dessa luta, o Sindicato 
homenageou a cearense Maria da Penha por sua luta pela paz dentro 
dos lares. Ela fala, em entrevista exclusiva, do que falta para implementar 
totalmente a lei que “salva”, dia-a-dia, milhões de brasileiras da violência 
de seus companheiros.

Mostramos ainda nesta edição, a experiência pessoal de dois ex-
dirigentes do Sindicato – Alder Grego e Nelson Martins – que fazem parte 
dos 79 anos de luta da entidade em defesa da categoria bancária.

Destacamos também o saldo positivo das negociações coletivas em 
2011, que mostra a força da unidade, das greves e coloca a categoria 
bancária entre as principais do País, servindo de balizador para várias 
outras categorias de trabalhadores brasileiros.

Temos também uma análise sobre as compulsões alimentares, distúr-
bios que têm cura e pessoas dispostas a ajudar quem precisa de auxílio 
e tratamento.

Boa leitura!
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Sindicato dos 
Bancários 

comemora 79 
anos em defesa 

da categoria
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No último dia 21 de fevereiro, 
o Sindicato dos Bancários do Ceará 
completou 79 anos de um histórico 
de muita luta em defesa da categoria. 
Fundado em 1933, o Sindicato dos 
Bancários participou, ao longo de sua 
história não só das lutas trabalhistas, 
mas também de momentos importan-
tes da história do Brasil. A entidade 
sobreviveu a dois golpes de Estado 
(o Estado Novo de Getúlio Vargas e 
o golpe militar de 1964) e a vários 
planos econômicos governamentais. 
Presenciou o suicídio de Getúlio Var-
gas, a renúncia de Jânio Quadros e 
o impeachment do presidente Fer-
nando Collor, luta de que participou 
ativamente no Ceará. Além disso, 
engajou-se na luta pelas Diretas Já, 
em defesa dos bancos públicos fede-
rais e do movimento Lula presidente, 
ajudando em 2002 a eleger, pela 
primeira vez, um trabalhador para 
comandar o destino da nação.

O advogado do Sindicato dos 
Comerciários de Fortaleza, Alder 
Grego, foi testemunha de vários epi-
sódios dessa história. Ele foi diretor do 
Sindicato dos Bancários no período de 
1982 a 1988, oriundo do Bradesco, 
que o demitiu tão logo deixou a dire-
toria da entidade.

“Ainda estávamos no regime di-
tatorial quando nos elegemos para o 
Sindicato, em 1982. Foi um período 
muito difícil. Éramos muito visados, 
pois nosso Sindicato era dos mais 

importantes do Estado. Tínhamos 
a categoria de trabalhadores das 
mais organizadas politicamente. As 
negociações coletivas eram regiona-
lizadas mas, apesar disso, a organi-
zação e atuação dos bancários era 
nacional e muito politizada. Daí a 
perseguição pelo regime. Eu mesmo 
fui preso duas vezes e enquadrado 
na Lei de Segurança Nacional, em 
decorrência da atividade sindical, 
juntamente com os companheiros 
bancários Chico Malta, Lamarque e 
Cleide Bernal, então também direto-
ra do Sindicato, anistiados somente 
em 2010”, conta.

Atuação sindical e 
política

Grego relembra que, quando 
era dirigente do Sindicato, a atuação 
sindical era aliada à atuação política. 
“Encabeçamos, como outras entida-
des, muitas campanhas importantes 
em nosso Estado de nível nacional. 
Dentre as mais importantes foi a das 
Diretas Já e a da Assembleia Nacional 
Constituinte. Não considero derrota 
a campanha das Diretas Já, porque, 
apesar das manobras contra, conse-
guimos a mobilização do povo brasi-
leiro que perdeu o medo da ditadura 

Alder Grego – manifestação no Banespa (20/5/1987)

Foto: arquivo pessoal - Alder Grego
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Filiação à CUT
No dia 17 de agosto de 

1989, em uma assembleia 
histórica da categoria, o 
Sindicato dos Bancários do 
Ceará deliberou por sua 
filiação à Central Única dos 
Trabalhadores, ao preparar-
se para mais uma árdua 
campanha salarial.

A partir daí, a diretoria 
cutista colocou à disposição dos 
bancários uma nova estrutura 
interna para enfrentar as lutas 
diárias em defesa da categoria: 
foi criado um departamento de 
ação sindical, que promovia 
semanalmente ações como 
operações tranca-bancos e 
passeatas; um departamento 
de formação, que realizava 
cursos, seminários e debates 
para os bancários; um 
departamento jurídico bem 
aparelhado e com profissionais 
gabaritados; um departamento 
de imprensa, para reforçar a 
comunicação com a categoria 
e com a sociedade e um 
departamento de Interior, 
que passou a articular as 
delegações regionais.

e foi às ruas exigir eleições e daí foi 
um grande passo para a criação da 
Assembleia Nacional Constituinte, 
que resultou na aprovação da Cons-
tituição Federal atual que, querendo 
ou não, é uma das mais democráticas 
de nosso País”, disse. 

Alder Grego lembra ainda de 
campanhas marcantes que o Sindica-
to encampou dentro dos bancos na-

quela fase. Ele destaca a campanha 
“Bradesco, vergonha nacional”, con-
tra os abusos e exploração do banco 
contra seus funcionários. Lançada na 
primeira gestão da presidente Nati-
vidade (1979/1982), a campanha 
quase terminou em nova intervenção 
federal no Sindicato (que passou por 
três – a primeira foi durante o Estado 
Novo e duas vezes no período da 

ditadura militar). “Afinal, a luta era 
contra os homens mais poderosos 
do País: os banqueiros”. Outra ação 
do Sindicato que Grego destaca foi 
a “Operação Trancabanco”, contra 
a extrapolação de jornada dentro 
dos bancos. “O trabalho era quase 
escravo, já que bancário só tinha 
hora para entrar e não recebia pelas 
horas extras”.

Gestões cutistas democratizam e tornam o 
Sindicato mais combativo e organizado
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O Impeachment de Collor
Em 1990, os trabalhadores passam a enfrentar o neo-

liberalismo empunhado por Fernando Collor. Toda a classe 
trabalhadora foi penalizada logo em março, com a decretação 
do Plano Collor e o confisco da poupança e com o conge-
lamento e achatamento dos salários, com a campanha de 
privatização das estatais e com as demissões no serviço públi-
co. Logo em maio, já começa a investida de Collor contra os 
bancos federais, decretando uma famigerada “reestruturação” 
administrativa, com fechamento de agências e demissão de 
funcionários. A partir daí, o Sindicato empreende uma grande 
mobilização em defesa dos bancários e dos bancos públicos 
e contra o projeto neoliberal.

Em agosto de 1992, já era de domínio públicos a corrup-
ção dentro do governo federal e os bancários se organizavam 
para mais uma campanha salarial, com as negociações em-
baladas nas grandes manifestações contra Collor, envolvido 
na CPI da Corrupção junto com Paulo César Farias. Com eles 
estavam muitos outros, inclusive Lafayete Coutinho, então pre-
sidente do Banco do Brasil, Álvaro Mendes, então presidente 
da Caixa Econômica Federal e Jorge Lins, naquela época 
presidente do BNB. Isto facilitou as mobilizações da campanha 
e angariou o apoio importante da população.

No dia 29 de setembro, a CUT chama todos os trabalha-
dores para uma paralisação nacional de 24h pelo “impeach-
ment” de Collor, ocasião em que a Câmara Federal votaria o 
Fora Collor. Com a queda do presidente, retomam as nego-
ciações com a vitória dos trabalhadores dos bancos federais, 
que conquistaram a recuperação do PCS e a reintegração dos 
demitidos, entre outros ganhos. Foi uma campanha vitoriosa, 
graças às grandes manifestações de massa, com o povo nas 
ruas e os bancários integrados pela luta Fora Collor.

No final da década de 
1990, o Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará se mobilizou em 
defesa do patrimônio público 
e contra as privatizações dos 
bancos federais, Correios e 
Petrobrás e se organizou em 
caravanas pelo Interior e capital 
conscientizando a sociedade da 
importância dessas instituições. 
Foram percorridos ao todo 132 
municípios do Ceará. Nessa 
época, o movimento sindical 
vivenciou novos desafios. Apesar 
da gestão FHC, o movimento 
bancário continuou brigando 
pelas bandeiras da categoria 
e em defesa da sociedade.  As 
caravanas aconteceram entre 
1999 e 2001.

Caravanas contra a privatização
Fotos: Arquivo SEEB-CE
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Defesa do BEC: 11 anos de resistência
A resistência do Sindicato dos 

Bancários do Ceará contra a privatiza-
ção do BEC durou 11 anos, constando 
de mobilizações populares, audiências 
públicas nas câmaras municipais do 
interior de vários municípios, campa-
nhas de mídia, negociações políticas 
entre sindicalistas e parlamentares e 
os governos federal e estadual e, por 
último, um forte período de batalha ju-
dicial. Tanto o Sindicato como a AFBEC 
(Associação dos Funcionários do BEC) 
realizaram contatos políticos de toda 
ordem com a União e o Estado para 
abrir canais de negociações. Ao longo 
desses 11 anos, as entidades sempre 
buscaram alternativas para o BEC, 
principalmente a sua incorporação a 
outro banco público, no caso, o BNB. 

A última batalha se deu no campo 
judicial após haverem se esgotado 
todas as possibilidades no campo 
político. Essa luta foi travada pelo 

Sindicato no Supremo Tribunal Federal, 
que determinou a suspensão de vários 
leilões. No entanto, mediante recurso 
interposto pelo BACEN junto ao STF, o 

Banco Central acabou por realizar o 
leilão no dia 21/12/2005, às 16h26. 
O BEC foi vendido ao Bradesco por 
R$ 700 milhões, com ágio de 28,98%.

O Sindicato dos Bancários travou 
duro embate contra os oito anos de tru-
culenta gestão Byron Queiroz no BNB. 
A luta mobilizou bancários e a socie-
dade para combater, principalmente, a 
corrupção e a impunidade. Além disso, 
foi uma época de terror para o funcio-
nalismo, com demissões arbitrárias, 
perseguições políticas, transferências 
irregulares, entre outros desmandos. 
Além disso, o canal de negociação 
entre o Sindicato e a direção do BNB 
simplesmente não existia.

O Sindicato dos Bancários foi o 
primeiro a denunciar na imprensa as 
irregularidades da gestão Byron, em 
junho de 1997. Na ocasião, a Folha 
de S. Paulo divulgou o pedido do 
SEEB/CE para que o governo federal 
investigasse as operações no BNB, 
que teriam beneficiado o então gover-
nador Tasso Jereissati (PSDB/CE). Para 
divulgar as denúncias à sociedade, o 
Sindicato reproduziu matéria de capa 
publicada pela revista IstoÉ (Ed. 1610) 
que denunciava novamente Tasso de 
beneficiar suas empresas com dinhei-
ro público.

Byron: era de terror no BNB

A luta do Sindicato deu frutos. Em 
2007, Byron foi condenado pela Justiça 
Federal a 13 anos de reclusão, acusado 
de gestão fraudulenta e formação de 
quadrilha. Em 2010, Byron é conde-
nado novamente pela Justiça Federal, 
em primeira instância, por omissão de 

constituição de provisões, pela não 
classificação das operações de contas 
em atraso e crédito em liquidação. Os 
réus foram condenados a ressarcirem 
prejuízos financeiros causados à insti-
tuição no período de 1997 a 2000 que 
podem ultrapassar R$ 7 bilhões.

Fotos: Arquivo SEEB-CE
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Resistência ao 
neoliberalismo

A década de 1990 foi uma 
época difícil para os trabalhadores 
e para a organização sindical. O 
projeto neoliberal ao ser implantado 
nos bancos públicos e a reestrutura-
ção econômica nos bancos privados 
impôs demissões e queda no poder 
de compra dos salários, além da 
tentativa constante de enfraqueci-
mentos dos sindicatos. Isso começou 
a enfraquecer também a própria 
categoria. No período de 1988 a 
1992, a categoria perdeu 162.000 
bancários, reduzindo-se substancial-
mente. O espectro do neoliberalismo 
foi aperfeiçoado no governo de 
Fernando Henrique Cardoso, com 
a volta das altas taxas de inflação, 
permanência do arrocho salarial e 
por sua conta, o empobrecimento 
crescente do bancário, que via, a 
cada dia, seu salário ser achatado, 
além das ameaças constantes de 
demissão, fechamento de agências 
e privatizações. 

Demissões nos 
bancos públicos

A luta dos bancários em todo o 
País impediu que o Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal fossem 
privatizados, entretanto os funcio-
nários sofreram maus momentos 
durante o período neoliberal (leia-
se governo FHC): foi uma época 
de congelamento de salários e de 
presença constante do fantasma da 
demissão. Foi um período em que 
os funcionários eram “convidados 
a se retirar do banco” através de 
planos de demissões voluntárias e 
muitos acabaram com problemas 
de depressão ou até mesmo come-
teram suicídio.

Foi uma fase difícil inclusive 
para os sindicatos que, com tantas 
demissões, acabavam se enfraque-
cendo. O Sindicato dos Bancários 
combateu a crise com luta e en-
campou uma grande campanha 
de sindicalização para fortalecer a 
entidade, além de inúmeras mobili-
zações contra as demissões.

Apesar de apoiar a eleição de 
Lula para presidente, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará sempre manteve 
sua independência frente ao governo 
federal, em defesa da categoria. 

Os primeiros anos marcam a 
retomada das mobilizações de massa 
da categoria, com greves, passeatas e 
atividades constantes. Um dos princi-
pais resultados da mudança de rumo 
que se consolidou no segundo man-
dato de Lula foram os avanços na dis-
tribuição dos lucros e no aumento real 
nos salários e do piso da categoria. 
Outro fato marcante do período foi 
o retorno do crescimento no número 
de bancários, através de concurso no 
setor público e novas contratações na 
área privada, após queda verificada 
durante a segunda metade dos anos 
1990 e início do novo milênio. 

Os bancários da Caixa Econô-
mica Federal, do Banco do Brasil e 
do BNB recuperaram a maior parte dos direitos retirados durante os oito anos de 
mandato de FHC. Em 2004 aconteceu a primeira campanha nacional unificada entre 
funcionários de bancos públicos e privados, que culminou na greve dos 30 dias. 

Os bancários receberam aumento real em todas as campanhas nacionais 
unificadas desde 2004 e, a cada ano, garantem acordos melhores, vencendo até a 
crise econômica internacional em 2009.

A estabilidade econômica, com crescimento médio de 3,6% da economia a 
cada ano desde 2002 e a criação, no mesmo período, de 10,8 milhões de novos 
postos de trabalho no mercado formal, reforçaram o poder dos trabalhadores, 
entre outros avanços importantes garantidos pela luta durante os oito anos do 
governo Lula.

Governo Lula: 
período de avanços

Governo Dilma: novos desafios
O governo Dilma chegou trazendo 

novos desafios à categoria bancária. 
A expectativa era de continuidade da 
estabilidade econômica conquistada no 
governo Lula. Entretanto, os banqueiros 
lançaram boatos de que aumento de 
salário traria de volta a inflação. Tese 
esta totalmente derrubada por estudos do 
Dieese. Com base nisso, os bancários se 
mobilizaram nacionalmente em mais uma 
campanha unificada e, além de arrancar 
aumento real pelo oitavo ano consecutivo, 
ainda garantiram a valorização do piso e 
aumentaram a participação dos bancários 
no crescente lucro dos bancos. As con-
quistas vieram com a unidade nacional, a 
força da mobilização e a capacidade de 
negociação do Comando Nacional dos 
Bancários, coordenado pela Contraf-CUT.
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[  Compulsão Alimentar  ]

Simone tem um estômago pos-
suído: quando crises de ansiedade a 
atacam, ela come ininterruptamente.  
A personagem fictícia dos autores 
Adriano Segal e Alfredo Halpern, da 
obra O Estômago Possuído, é um 
exemplo que reflete um problema 
que incomoda entre 15% e 22 % dos 
adultos em tratamento contra a obesi-
dade. A primeira vez que o transtorno 
da compulsão alimentar foi descrito 
foi nos anos 1950. Porém, foi no ano 
de 1994 que foi elevado à categoria 
diagnóstica, no Manual Diagnóstico 
Estatística das Perturbações Mentais, 
DSM, sigla em inglês. Ainda não está 
na lista de doenças mentais. 

A literatura especializada diz que 
o Transtorno Alimentar Compulsivo 
Periódico (TCAP) é caracterizado pela 
ingestão de grande quantidade de 
alimentos em um período de tempo de-
limitado (até duas horas) da sensação 
de perda de controle sobre o quê ou o 
quanto se come. Não há utilização de 
medidas compensatórias para evitar um 
possível ganho de peso.

É diferente da Bulimia no que diz 
respeito aos atos após a grande quan-
tidade de alimentos. Nesta situação são 
adotados métodos compensatórios, tais 
como vômitos autoinduzidos, uso de 
laxantes ou diuréticos, e práticas ex-
cessiva de exercício físico, como forma 
de evitar o ganho do peso, devido ao 
medo de engordar. 

O assalto à geladeira durante 
a noite também é característica da 
compulsão alimentar, um problema 
que atinge até 4% da população geral 
e 6% dos obesos – podendo alcançar 
metade dos indivíduos mórbidos, se-
gundo dados da Associação Americana 
de Psiquiatria.

Quando a comida torna-se um 
transtorno 
compulsivo

Compulsão 
alimentar: como 
fugir deste 
problema?

O transtorno do comer compulsi-
vo vem sendo reconhecido como uma 
síndrome caracterizada por episódios 
de ingestão exagerada e compulsiva 
de alimentos, porém, diferentemente 
da bulimia nervosa, essas pessoas 
não tentam evitar ganho de peso 
com os métodos compensatórios. Os 
episódios vêm acompanhados de uma 
sensação de falta de controle sobre o 
ato de comer, sentimentos de culpa e 
de vergonha. 

Muitas pessoas com essa síndro-
me são obesas, apresentando uma 
história de variação de peso, pois a 
comida é usada para lidar com pro-
blemas psicológicos. O transtorno do 
comer compulsivo é encontrado em 
cerca de 2% da população em geral, 
mais frequentemente acometendo 
mulheres entre 20 e 30 anos de idade. 
Pesquisas demonstram que 30% das 
pessoas que procuram tratamento 
para obesidade ou para perda de 
peso são portadoras de transtorno do 
comer compulsivo.

Diante dessas situações, o que fa-
zer? Recorrer a quem? Uma das formas 
é compartilhar experiências, recuperar 
a autoestima, superar a compulsão ali-
mentar. São reuniões anônimas. A ins-
piração é nos doze passos e tradições 
dos Alcoólicos Anônimos. Uma reunião 
onde não há segregação de cor, de 
status social e de classe econômica.

Problema 
com causas 
desconhecidas

Em torno de 50% das pessoas 
têm uma história de depressão. Se a 
depressão é causa ou efeito do trans-
torno, ainda não está bem claro. Muitas 
pessoas relatam que a raiva, a tristeza, 
o tédio, a ansiedade e outros sentimen-
tos negativos podem desencadear os 
episódios de comilança. Embora não 
esteja claro o papel das dietas nesses 
quadros, sabe-se que, em muitos casos, 
os regimes excessivamente restritivos 
podem piorar o transtorno. 

O transtorno do comer compulsivo 
desenvolve-se a partir da interação de 
diversos fatores predisponentes bioló-
gicos, familiares, socioculturais e indi-
viduais. O seu tratamento exige uma 
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abordagem multidisciplinar que inclui 
um psiquiatra, um endocrinologista, 
uma nutricionista e um psicólogo. O 
objetivo do tratamento é o controle dos 
episódios de comer compulsivo através 
de técnicas cognitivo-comportamentais 
e de um acompanhamento nutricional 
para restabelecer um hábito alimentar 
mais saudável. 

É preciso 
reorganizar a 
dieta e saciar o 
cérebro

Muito mais frequente em mulheres, 
a doença parece ter relação com os 
ciclos hormonais femininos: a inci-
dência das crises aumenta no período 
pré-menstrual, e, como a origem do 
problema é emocional, fazer regime 
sem acompanhamento psicológico não 
resolve, e muitas vezes só piora a situa-

ção. Aliás, a maior parte dos comedo-
res compulsivos vive procurando novas 
dietas, geralmente as mais restritivas. 
O resultado acaba sendo uma “fome 
crônica”, aquela insatisfação constante 
que só faz acionar as crises.

Mas, junto ao apoio psicológico, a 
reorganização da dieta é evidentemente 
necessária. Vale lembrar que quem 
sinaliza a necessidade de comer é o 
cérebro. E o cérebro não entende de 
comida, entende de nutrição. Uma má 
alimentação, pobre em nutrientes ou 
mal combinada, não satisfaz as necessi-
dades do organismo, por maior que te-
nha sido o volume consumido. Por essa 
razão o comedor de “fast food” acaba 
sentindo fome pouco tempo depois de 
se banquetear com a grande quantida-
de de calorias e proteínas comumente 
contidas nos alimentos industrializados. 
O que o cérebro denúncia é a falta de 
vitaminas e enzimas tão presentes em 
alimentos “vivos” – legumes, verduras 
e frutas, cruas ou próximas ao seu 

estado natural. Ou seja, alguém pode 
estar fisicamente robusto e repleto de 
energia e mesmo assim se sentir como 
um “saco vazio”, a auto-imagem típica 
do caráter oral depressivo. 

Outra dica para amenizar a 
compulsão é comer lentamente e 
mastigar bem, saboreando a comida. 
De preferência uma garfada de cada 
alimento separadamente, de forma a 
fornecer claras informações nutricio-
nais ao sistema e favorecer a assimi-
lação. É importante se alimentar a 
intervalos regulares, e não ficar horas 
seguidas sem comer. Evitar também 
alimentos muito quentes ou gelados, 
pois inibem as papilas gustativas e 
acabam desencadeando crises. E 
quando sentir vontade de comer, 
buscar alternativas prazerosas como 
caminhar, ler, ver um bom filme ou 
qualquer outra atividade que distraia 
e dê prazer. Exercícios respiratórios 
também ajudam, pois relaxam o dia-
fragma e aliviam a ansiedade. 
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O que se sente uma 
pessoa com transtorno de 
compulsão alimentar:

• Episódios de ingestão exagerada de 
   alimentos
• Comer mesmo sem ter fome; 
• Dietas frequentes; 
• Flutuação do peso; 
• Humor deprimido; 
• Comer em segredo por sentimento de 
   vergonha e culpa; 
• Obesidade. 

Transtorno da 
Compulsão Alimentar: 
a perda do controle

Complicações médicas 
Estão relacionadas diretamente com o au-

mento da ingestão calórica e suas repercussões. 
As principais são: 

• Obesidade; 
• Infarto; 
• Pressão alta; 
• Aumento do colesterol; 
• Diabete; 
• Complicações cardíacas; 
• Problemas osteomusculares e articulares.

Mas como podemos entender a problemática do Trans-
torno da Compulsão Alimentar? “A alimentação se tornou 
um instrumento, ao invés de oferecer saciedade para a 
fome. Ela transformou-se em um instrumento de tranquilizar 
as ansiedades ou de compensar as carências, de perdas”. 
A avaliação é do coordenador do Centro de Tratamento 
do Transtorno Alimentar (Cetrata), psiquiatra Fábio Gomes. 

Segundo o especialista, nossa sociedade é indutora de 
comida. Ele cita situações em que uma pessoa demonstra 
que recebe bem alguém em sua casa, ou em ocasiões em 
que alguém sai para se divertir e inclui comida e bebida. “Aí 
entra a história de que se empanturram de comida e acham 
que estão um fazendo um ótimo negócio. Ao contrário, eles 
estão fazendo um péssimo negócio”, explica.

Pergun-
tado sobre a 
re lação da 
comida com 
a compulsão, 
o psiquiatra 
avalia que ela 
tem uma liga-
ção importan-
te entre o bem 
estar que as 
pessoas acreditam que a comida vai proporcionar. “Eu ligo 
muito a ingestão de comida a uma redução, por exemplo, 
de ansiedade. Vou comer para reduzir minha ansiedade. Eu 
estou nervoso por alguma coisa, por uma prova, por um 
concurso, por um teste, por uma entrevista, por qualquer 
motivo”, exemplifica. Trata-se de uma vontade de comer 
para que essa ansiedade fique mais controlada. Usualmente 
as pessoas derivam o prazer para a alimentação. 

Outro problema citado pelo especialista é o excesso 
de ingestão de comida à noite. “Às vezes, as pessoas têm 
o transtorno do comer compulsivo noturno. A pessoa com 
transtorno localizado à noite tem um descontrole e vai fazer 
os famosos ‘assaltos à dispensa e à geladeira’. O transtorno 
compulsivo dissocia fome de variedade”.

Durante o dia, a relação com a alimentação é ra-
zoável. A pessoa substitui a fome para saciar a ansieda-
de. Não é uma fome de alimento. Aumenta-se a inges-
tão de alimentação por uma diversidade de alimentos, 
tornando as pessoas mais sedentárias. O compulsivo 
não tem hora para comer: é um “saco sem fundo” e 
abocanha qualquer coisa o tempo todo, mesmo quando 
o corpo não precisa de energia.
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O Centro de Tratamento de Transtorno 
Alimentar (Cetrata), do Hospital Universitário 
Walter Cantídio, é o único serviço público de 
Fortaleza especializado no atendimento de 
anorexia, bulimia e comer compulsivo.

O serviço, criado em 1998, é o único 
existente numa unidade de saúde pública 
de Fortaleza. Na unidade, os pacientes são 
acompanhados por uma equipe de profissio-
nais composta por psiquiatra, psicólogo e nu-
tricionista. Além da assistência individualizada 
pelos especialistas, eles também participam 
de atividades de grupo.

São três grandes grupos: anorexia, meni-
nas da adolescência que são excessivamente 
magras, mas se acham extremamente gordas. 
Seria um distúrbio de percepção do corpo. 
“O que nós trabalhamos com as anorexas 
aqui é que ser magra não é ser desnutrida”. No grupo da Bulimia, as pacientes comem e expulsam a comida. O grupo de 
Transtorno do Comer Compulsivo, que representa um problema como prenúncio da obesidade.

Os transtornos, segundo o psiquiatra, levam meses e até anos para serem tratados. É fácil você ganhar peso, mas é 
difícil a perda imediata. Segundo ele, “as pessoas querem uma pílula de controle, uma pílula mágica”.

Serviço: O Cetrata funciona no Hospital Universitário Walter Cantídio, que fica na rua capitão Francisco Pedro – Rodolfo 
Teófilo. A marcação de consulta pode ser feita de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Telefone (85) 3366 8149.

Em janeiro de 1960, surgiu, nos Estados Unidos, o grupo 
de Comedores Compulsivos Anônimos. No ano de 1990, o mo-
vimento chegou a Fortaleza. Hoje, são três grupos: Abstinência, 
Liberdade e Só Por Hoje. O Grupo Abstinência se reúne na Igreja 
de São Gerardo, na avenida Bezerra de Menezes; já o Grupo 
Liberdade realiza encontros no Benfica, na rua Waldery Uchôa, 
188. O Grupo Só Por Hoje promove reuniões no bairro da 
Aldeota, na Igreja Presbiteriana, na Rua Carolina Sucupira, 93.

Ao longo do trabalho para fugir do distúrbio são desenvolvi-
das atividades como planejamento alimentar e reuniões regulares. 
Até telefonemas para outros frequentadores e leitura especializada 
são ações válidas em busca da cura.

Uma dessas pessoas que participa das reuniões é Vera (nome 
fictício). Ela revela que comia demasiadamente, especialmente à noite. Um dia, uma cabeleireira disse a ela que havia 
grupos que ofereciam ajuda. Vera contou que nas reuniões o distúrbio é tratado em três níveis: espiritual, emocional e 
físico. Ela disse que em oito meses perdeu mais de 20 quilos. Depois veio o emocional e o espiritual. Vera comentou 
os dozes passos que os participantes devem seguir para superar a compulsão.

A participante também revelou que telefonar, prestar serviço e apadrinhamento fazem parte do tratamento. Vera é 
afilhada e também é madrinha. “É um compartilhar da sua intimidade o que não podemos dizer na reunião”. Ela contou 
que atualmente participam mais mulheres e poucos homens. As reuniões abertas só acontecem em eventos. “Você vem 
ao primeiro dia e se identifica. Quem não se identifica nos depoimentos não pode ficar”, frisou.

Cetrata – tratamento especializado 
contra transtorno alimentar

Comedores Compulsivos Anônimos

Fotos: Sec. de Imprensa – SEEB/CE
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Unidade e sindicatos fortes são fundamentais para garantir conquistas

Negociações coletivas 
devem ser positivas para os 

trabalhadores em 2012

Crédito: DIEESE. SAS-DIEESE – Sistema de Acompanhamento de Salários

Consideram-se 
somente os 
reajustes 

salariais das 
unidades de 

negociação com 
registro em todos 

os anos das 
séries

Um levantamento preliminar do 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), com base nos acordos co-
letivos já fechados pelos sindicatos 
no Brasil, revelou que o aumento real 
médio das categorias em 2011 ficou 
em torno de 1,36%. Esse percentual é 
fruto do ganho médio de 1,33% no pri-
meiro semestre e de 1,49% no segundo 
semestre. Os dados do Dieese mostram 
que a alta da inflação, o agravamento 
da crise europeia e a desaceleração da 
economia brasileira não impediram os 
trabalhadores de conquistarem ganhos 
salariais acima da inflação, a exemplo 
dos anos anteriores.

O Dieese calculou o aumento real 
médio negociado em cerca de 40 acor-
dos e convenções coletivas de trabalho 

feitas de setembro a novembro em 
todo o País. A pesquisa incluiu as ne-
gociações comandadas por sindicatos 
fortes como bancários, metalúrgicos, 
químicos e petroleiros, dentre outros. 

Os bancários obtiveram ganho 
real pelo oitavo ano consecutivo, ar-
rancando 1,5% no reajuste e 4,3% no 
piso após 21 dias de greve nacional.

Segundo dados do Dieese, o au-
mento real de 2011 supera os dos anos 
de 2008 e 2009, quando a média foi 
de 0,86% e 0,77%, respectivamente. 
Os números deste ano somente ficam 
abaixo de 2010, que foi um ano dife-
rente. A média atingiu 1,66%.

De acordo com o supervisor téc-
nico do Dieese/CE, Reginaldo Aguiar, 
há um recorte interessante quando se 
fala em negociação coletiva no Brasil 

exatamente a partir de 2004. “Antes 
dessa data, a estratégia do movimento 
sindical era de resistências aos ataques 
do patronato contra os direitos dos 
trabalhadores. A partir de então, nós 
começamos a inverter essa posição. A 
maioria das categorias começou a não 
mais discutir reposição da inflação, que 
era uma discussão histórica da classe 
trabalhadora, passando a discutir ga-
nho real e minimização dessas perdas. 
Esses resultados, no primeiro momento, 
eram bastante tímidos, mas já eram 
positivos. Com o passar do tempo, 
principalmente a partir de 2006, onde 
o Brasil começou a crescer a uma taxa 
mais consistente, observou-se que além 
de ganho real, a maioria das catego-
rias começou também a discutir outras 
cláusulas. Então, em várias convenções 
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coletivas passaram a constar cláusulas de 
alto impacto, cláusulas históricas de reivin-
dicação dos trabalhadores começaram a 
voltar para as mesas, de modo que hoje 
nós vivemos uma conjuntura absoluta-
mente ímpar na história do movimento 
sindical brasileiro”, avalia. 

Segundo ele, nunca houve uma con-
juntura tão favorável aos trabalhadores. 
O País cresce. As convenções têm avan-
çado. A renda tem crescido, os empregos 
que têm sido gerados, em sua maioria, 
são empregos formais. “Identificamos 
que temos muito ainda a avançar, mas 
essa conjuntura no conjunto da obra 
tem sido positiva para os trabalhadores 
brasileiros”, analisa.

2010 foi 
um marco

De acordo com o Dieese/CE, o ano 
de 2010 teve uma característica especial. 
Em 2008, estourou o ápice da crise. 
Exatamente em 15 de setembro de 2008 
o banco Lehman Brothers foi liquidado, 
que seria equivalente ao Bradesco no 
Brasil. Essa foi a grande data da crise. 
Já o ano de 2009 foi um ano de recu-
peração da crise.

“Em 2010, observamos que no 
conjunto dos trabalhadores apareceram 
questões muito interessantes: ganhos reais 
significativos na faixa dos 5%, abonos sa-
lariais, além de combinarmos ganho real 
expressivo com várias cláusulas sociais”, 
explica. Reginaldo ressalta ainda que a 
política do abono indenizatório passou 
a ser substituída. “Em 2010 tivemos ga-
nhos reais significativos na faixa de 5%, 
abono salariais de caráter não indeniza-
tório, acrescidos de uma série de outras 
reivindicações sociais que as categorias 
conquistaram. Em 2011, nós tivemos um 
resultado bastante assemelhado, mas já 
um pouco menor, dado que a taxa de cres-
cimento era menor e a expectativa que nós 
estamos tendo para 2012 é extremamente 
positiva ainda. Esse seria o grande cenário 
das negociações salariais do Brasil”.

Para o Dieese, a inflação mais baixa, 
o reajuste de 14% no salário mínimo e o 
baixo nível de desemprego devem favore-
cer os trabalhadores na hora de negociar 
salários em 2012. A expectativa é de que 
boa parte das categorias alcance ganhos 
reais neste ano. O primeiro semestre deve 

ser mais difícil para as ne-
gociações, principalmente 
pelo fato de a economia 
ainda estar se recuperando 
da desaceleração do fim 
do ano passado. Vigilantes, 
gráficos, comerciários, mo-
toristas de transporte urbano 
e funcionários municipais 
são algumas categorias 
que negociam salários na 
primeira metade do ano.

Para o segundo se-
mestre, quando são reali-
zadas as negociações de 
categorias de peso, como 
bancários, metalúrgicos e 
petroquímicos, a expec-
tativa é mais otimista. Na 
segunda metade do ano, 
a economia já estará cres-
cendo na casa dos 4%, o 
que vai contribuir para as 
negociações fluírem mais.

Reginaldo afirma que 
o ambiente de crescimento 
que o País vive hoje favore-
ce ainda o que se chama 
de negociação individual. 
“Se você é um trabalhador 
mais qualificado, você negocia o seu sa-
lário. Se para todo mundo o salário é R$ 
1.000,00, o seu é maior, porque você é 
mais qualificado”, explica. De acordo com 
ele, esse tipo de negociação faz com que 
a negociação coletiva avance também.

Bancários 
devem ter boas 
perspectivas

O Dieese/CE avalia que a categoria 
bancária tem avançado muito no que se 
refere às negociações salariais. Reginaldo 
ressalta que a política do abono indeni-
zatório antes era muito presente nas ne-
gociações e, até mesmo, eram o foco de 
discussão nas assembleias. “Muitas vezes, 
a própria base já ficava pressionando e es-
ses abonos de caráter indenizatório eram 
os grandes responsáveis por termos pisos 
muito baixos. Hoje em dia, a Contraf-CUT 
tem feito um trabalho de valorização des-
ses pisos. Em 2010, por exemplo, o ganho 
real do piso foi de 12%. A variação foi de 
16%. Isso é um resultado histórico para a 

categoria. Já em 2011, nós tivemos um 
reajuste maior para o piso. Isso é uma 
tentativa de resgate desses valores, que 
no passado foram muito comprimidos por 
conta da política de abono”.

Reginaldo ressalta que as greves his-
tóricas e longas realizadas pelos bancários 
em todo o Brasil têm virado referência 
para muitas categorias. Os ganhos reais 
que a categoria bancária tem conquista-
do estão nos mesmos patamares do que 
aconteceu para metalúrgicos e petroleiros. 
“Estas três categorias – metalúrgicos, 
petroleiros e bancários – são os grandes 
faróis do movimento sindical no segundo 
semestre. São as três maiores categorias 
que servem de sinalizador para os demais 
sindicatos e, a partir do que sai para estas 
três categorias, faz-se o norte que as outras 
categorias se baseiam nas suas reivindica-
ções e nas avaliações dos desempenhos 
das suas campanhas salariais”, destaca.

Ele enfatiza que esse é um dos papéis 
mais positivos que a categoria bancária 
exerce no mundo sindical. Isso se deve, 
principalmente, não só a unidade e orga-
nização da categoria como também à sua 
convenção coletiva nacional. “No fim das 
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contas, essa é a única categoria que tem 
isso consolidado”, avalia.

Greve é 
instrumento forte 
para arrancar 
conquistas

Para Reginaldo Aguiar, as greves são, 
sim, um instrumento forte para arrancar 
novas conquistas para os trabalhadores. 
Ele avalia que, no passado, as greves 
se davam num ambiente extremamente 
complicado onde o marco regulatório 
era muito difícil. Ele analisa que antes o 
trabalhador tinha duas condições. Uma: 
a dificuldade de se fazer uma greve, tanto 
quanto às questões legais, como quanto 
à estrutura dos trabalhadores. “Havia 
também um risco muito forte de se perder 
o emprego, e isso era algo comparado a 
uma sentença de morte. Hoje, estamos 
vendo muitas greves acontecendo no País 
todo em vários setores”.

O supervisor do Dieese/CE chamou 
a atenção para o setor da construção civil, 

que tem se organizado 
mais. “Os trabalhadores 
pararam em diversos lo-
cais, até onde sequer ha-
via sindicato, reivindican-
do melhores condições 
de trabalho, condições 
de vida e de remunera-
ção, alimentação, e isso 
culminou com um acordo 
nacional”, destacou.

Apenas a categoria 
bancária tinha acordo 
nacional até então. “Esse 
acordo dos trabalhadores 
da construção civil ainda 
é embrionário, mas já 
representa um avanço. O 
setor está tentando cons-
truir um acordo nacional 
de pisos básicos, de cestas 
básicas para todo mundo, 
condições mínimas de tra-
balho, mas o interessante 
é a organização por local 
de trabalho e que tem sido 
reivindicação histórica 
da classe trabalhadora, 
que dá uma visibilidade 
às questões internas da 

empresa, que no meu entendimento, é um 
marco nas negociações e nas relações de 
trabalho no Brasil”, explica.

Reginaldo enfatiza ainda que as rei-
vindicações bancárias já ultrapassaram 
a mera discussão salarial. “A questão de 
segurança pública bancária, tanto para o 
trabalhador como para a população em 
geral, é uma situação que exige cuidados 
mais efetivos. Essa questão está preci-
sando de uma política mais consistente 
para evitar que as pessoas corram riscos, 
para que as pessoas não sintam medo de 
entrar numa agência bancária. A questão 
da precarização, com os correspondentes 
bancários, necessita análise mais pro-
funda por parte do movimento sindical 
bancário”, destaca.

Ele avalia ainda que o aumento no 
número de contratações, principalmente 
nos bancos públicos, é um fato positivo. 
Entretanto, Reginaldo alerta que o desliga-
mento dos bancários por vontade própria, 
por não aguentar metas abusivas, assédio 
moral etc., é um fator relevante. “Essas 
metas precisam ser revistas, pois os profis-
sionais bancários estão deixando o setor 
em busca de outras atividades”, finaliza.

Negociações 
coletivas exigem 
sindicatos fortes

O secretário de Política Econômica e 
Desenvolvimento Sustentável da Confe-
deração Sindical dos Trabalhadores das 
Américas (CSA), Rafael Freire, afirma que 
a promoção de negociações coletivas de-
manda dois fatores primordiais: sindicatos 
fortes, além de regras e parâmetros con-
solidados e eficazes de negociação. “Só 
assim é possível abrir um diálogo social 
real que leve os trabalhadores a ganhos 
nas negociações, de modo a garantir a 
proteção em relação aos abusos de poder 
econômico e a contenção da precarização 
do emprego”, afirma. 

Para ele, “os sindicatos não podem 
mais se dar ao luxo de desenvolver ações 
sindicais de forma isolada”. O dirigen-
te sindical frisa que “não dá mais para 
agir separadamente. Nossa estratégia 
é construir espaços, planos e política de 
ações comuns para as negociações dos 
trabalhadores nas Américas, guardando 
as especificidades de cada categoria”, 
avalia Freire.

Além disso, os processos de cons-
trução de negociações coletivas dos tra-
balhadores não podem ficar limitados a 
barreiras nacionais, especialmente quan-
do se trata de empresas multinacionais. 
“Se nos limitarmos ao nível nacional, há 
grande possibilidade de não se avançar 
nas conquistas”, sentencia o dirigente 
da CSA. Para essas negociações, existem 
parâmetros e referências internacionais. 
Freire citou três marcos legais que orien-
tam as ações internacionais sindicais. O 
primeiro foram as convenções e as normas 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). O segundo elemento são as dire-
trizes da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
O terceiro ponto que orienta as ações 
sindicais internacionais é o Pacto Mundial 
pelo Emprego.

Freire adverte que esses três parâ-
metros não podem ser utilizados pelos 
movimentos sindicais isoladamente da 
conjuntura econômica, política e social 
internacional. “Apesar dos parâmetros e 
acordos já consolidados, não estamos iso-
lados e isso deve ser levado em considera-
ção nas mesas de negociações”, salienta. 
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Fotos: Sec. de Imprensa – SEEB-CE

Bijuterias, bolsas em tecido para 
eventos, bonecas de pano, confecção 
de roupas, pufes com garrafas pet, 
sacolas de papel. A lista faz parte da 
produção de um grupo feminino: a 
Associação de Mulheres Dendê Sol, 
criada em 2007, com o objetivo de 
servir como um instrumento de trabalho 
para a geração de renda das mulheres 
da Associação e para a comunidade.

Tudo começou no ano 2000, 
quando houve uma formação em 
economia solidária com apoio de 
várias instituições da sociedade civil. 
O resultado foi a capacitação e or-
ganização de uma feira solidária no 
bairro Dendê.

O ano de 2008 significou mais 
uma vitória, mas que pode ser defini-
da como uma conquista de dar água 
na boca: a criação da cozinha sabo-
rosa. Lá, elas recebem encomendas 
de café da manhã, almoço, jantar, 
lanche, bolos, doces e salgados. “Tra-
balhamos com eventos, com lanche, 
café da manhã”. Como é dividido o 
lucro? Dona Cilene explica que se, 
por exemplo, há uma demanda de 
500 almoços, são chamadas as mu-
lheres necessárias para a preparação 
da comida e depois do pagamento, 

Dendê Sol: iluminando a cidadania
A Associação reúne 20 mulheres de baixa renda entre 24 e 75 anos, todas da 
favela do Dendê. Elas desenvolvem a produção artesanal em suas casas ou 

na sede da Associação e comercializam a produção na Feira Solidária, que é 
realizada aos sábados, na Praça da Justiça.

Desde dezembro de 2011, a Asso-
ciação de Mulheres Dendê Sol tem sido o 
local para a realização de aulas de inglês 
e de francês ministradas pela jornalista da 
Bélgica, Jolien Roelandt, que está no mes-
trado e pesquisando a economia solidária 
na comunidade. Ela vai passar seis meses 
no local e está morando com a família de 
um dos alunos. As aulas são ofertadas às 
sextas, de 9 à 11 da manhã, e às segundas 
e quartas e às terças  e quintas, de 18 às 
20 horas. 

Cilene Sousa, presidente

Inglês para comunidade

parte da arrecadação vai para 
o custeio das despesas e a ou-
tra parte para o rateio em par-
tes iguais para as cozinheiras.

No ano seguinte, a juven-
tude passou a ser o foco da 
Associação. A meta tem sido 
tirá-los da ociosidade. Eles 
passaram a participar de ofi-
cinas como grafite e pinturas 
em azulejo. Hoje, esses jovens 
trabalham produzindo faixas de 
divulgação, pintura em camisas 
e em muros. Uma fonte de ren-
da para eles.

ABC da 
economia 
solidária

Após a realização da primeira fei-
ra, no ano 2000, a Associação contou 
com a ajuda de parceiros. Houve cursos 
de doces e salgados, corte e costura, 
uso de plantas medicinais, formação 
política. A associação tem um papel 
social dentro da comunidade. Além 
das 18 mulheres filiadas, duas pessoas 
trabalham com a moeda social. 

Em relação à feira, a secretária da 
Associação, Vânia Sousa, lembra como 
o trabalho ajuda outras pessoas a te-
rem renda. “Quando nós começamos, 
éramos só nós mulheres da Associação. 
Hoje, nessa praça, nós geramos renda 
para várias pessoas da comunidade. 
São pessoas daqui que vendem comida 
e artesanato”, explica.



Revista O Bancário nº 14 – Março/Abril de 2012
Sindicato dos Bancários do Ceará

Outros Projetos

15

[  Economia Solidária  ]

Em funcionamento desde 2011, 
dentro da comunidade circula uma 
moeda social: o dendê. “A moeda 
social funciona somente com os cré-
ditos e com a compra da moeda”. A 
explicação é da agente de crédito do 
Banco Dendê Sol, Sara Sena. Ela diz 
que para a concessão do crédito, a 
pessoa traz a identidade, o CPF e o 
comprovante de residência. Depois 
disso é feita uma análise e então a 
pessoa faz o pedido de crédito da 
moeda social. O prazo para a apro-
vação ou reprovação do crédito é de 
24 horas. O Banco Dendê é um dos 
seis bancos comunitários do Ceará 
que têm o microsseguro como um dos 
produtos de suas carteiras.

O banco social está com dois 
mil reais em lastro para trabalhar.  
Há duas formas de linha de crédito 
em dinheiro. “Uma linha de crédito 
individual, que é um empreendedor, 
que vai de quatrocentos a mil reais”, 
explica Sara e ela esclarece que neste 
caso a análise para a concessão do 
crédito exige uma visita a casa da 

pessoa e consulta ao SPC/Serasa.
A segunda linha de crédi-

to é para grupos com o 
mínimo de quatro 
e com o máximo 
de oito pessoas. 
“Um se responsa-
bilizando pelo outro, 
para caso uma pessoa 
não pague, o grupo se 
reúna e efetue o paga-
mento daquela pessoa que 
está em atraso”, explica Sara.

Atualmente, 37 comer-
ciantes estão cadastrados, 
recebendo a moeda social, o 
dendê. “Eles recebem a moeda, 
podem trocar por dinheiro (o Real), 
mas podem repassar de troco para 
comunidade”, descreve Sena.

Por outro lado, a agente afirma que 
a maior dificuldade é a falta de capital 
de giro para o investimento do banco. 
“Nossa carta de crédito é do Instituto 
Palmas, que empresta para nós. É 
chato porque você não pode gastar 
do jeito que gostaria, tudo que vamos 

faze r  é 
via Palmas. 

A única coisa que 
podemos trabalhar sem 

ter medo de ser  feliz é com a 
moeda social, porque esse lastro de 
dois mil reais fica conosco e vamos 
administrar da forma que deseja-
mos”, conta Sara.

“É pouco. A comunidade é gran-
de e em uma semana o lastro é todo 
emprestado. A comunidade tem 23 
mil habitantes e é pouco dinheiro para 
tanta gente”, lamenta Vânia Sousa.

Banco Dendê Sol

Ao contrário do que possa 
parecer, o dinheiro não é tudo 
no projeto.  “Aqui ,  nós temos 
uma grande discussão dentro da 
comunidade. Nós precisamos de 
dinheiro sim, mas ele não é tudo 
para nós. Ele é uma necessidade, 
mas não é a peça chave do nosso 
trabalho”. 

Atualmente, um desafio para as 
associadas é a compra de uma sede 
própria. “Nós estamos numa grande 
luta para conseguir o espaço da As-

sociação para que possamos deixar de 
pagar aluguel. Estamos pensando em 
fazer umas faixas, ir para a avenida Wa-
shington Soares pedir doação”, contou 
a presidente da Associação.

“Nós temos muitas ideias, muita 
vontade de desenvolver os trabalhos 
dentro da comunidade, mas não temos 
espaço”, revelou dona Cilene sobre um 
de seus projetos. 

Recentemente, a Associação 
recebeu uma doação de livros do 
Instituto Florestan Fernandes, mas elas 

também recebem doações pessoais 
da comunidade.

Elas também arrecadaram 
doaçoes para o “Natal sem fome 
no Dendê”. Segundo dona Cilene 
Sousa, o que foi arrecadado foi para 
o Lar das Marias, que cuida de mu-
lheres dependentes químicas e para 
onde foram destinados 115 quilos 
de alimentos. “Nós ligamos para lá, 
a moça nem acreditou, acho que ela 
até pensou que não fosse verdade. 
No outro dia, um rapaz veio buscar”.
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O Sindicato dos Bancários do 
Ceará dedicou o mês de março às 
mulheres bancárias. No último dia 
23/3, uma programação especial foi 
realizada para lembrar a luta simbólica 
do dia 8 de Março. Ainda na ocasião, 
a entidade entregou a Comenda Bár-
bara de Alencar à cearense Maria da 
Penha, um símbolo vivo da luta contra 
a violência doméstica.

“Nós precisamos tirar a ideia de 
que a lei [Maria da Penha] veio para 
punir os homens. Na verdade, ela existe 
para punir os homens agressores, o 
que é bem diferente”, esclarece Maria 
da Penha.

Ela só lamenta que a lei ainda não 
seja aplicada de forma abrangente a 
todas as mulheres do País. “A lei está 
devidamente implementada nas gran-
des cidades, mas nos pequenos muni-
cípios, as mulheres ficam desassistidas. 
Isso me deixa angustiada. São poucas 
delegacias para atender à demanda e 
dessa forma, a lei não é completamente 
implementada por falta de políticas 
públicas”, disse. 

Maria da Penha finalizou afir-
mando que se sentia muito feliz em 
receber uma homenagem dentro do seu 
Estado de nascimento e ressaltou que 
o combate à violência doméstica deve 
começar dentro de casa, na educação 
dos filhos. “A cultura da paz começa 

Mulheres firmes na luta 
pela paridade e contra a 

violência doméstica
dentro do nosso próprio lar”, concluiu. 
(Veja entrevista com Maria da Penha na 
página ao lado).

A mulher em busca do 
seu espaço

O Dia Internacional da Mulher 
sempre traz reflexões sobre o papel 
da mulher na sociedade. Apesar das 
desigualdades salariais, discriminações 
e violência que, infelizmente, ainda exis-
tem, podemos ver a mulher ocupando 
seu espaço e cada vez mais presente 
em todos os setores.

 A professora Dayane Evellin (gra-
duada em Filosofia pela UECE) é uma 
especialista nessa questão e aponta 
a inserção da mulher no mercado de 
trabalho durante a Revolução Industrial 
(meados do século XVIII), quando as 
condições de trabalho eram difíceis 
para todos os trabalhadores. 

Ela cita ainda alguns outros mo-
mentos marcantes da luta feminina por 
equiparação de gênero, como o Movi-
mento Feminista (1960-1970). “Nessa 
época a mulher se insere no mercado 
de trabalho devido a 2ª Guerra Mundial 
e vê que pode ocupar seu espaço e do 
que ela é capaz”, aponta. Segunda ela, 
a  eleição da presidente Dilma Rousseff 
foi um marco para provar que a mulher 
pode estar em todos os lugares. 

Por igualdade
Hoje, a mulher já conquistou seu 

espaço em muitos setores de traba-
lho, porém, mesmo já tendo galgado 
inúmeros degraus na ocupação desse 
mercado, a mulher ainda tem de lutar 
contra as discriminações relativas ao 
gênero. “Queremos ocupar nossos 
espaços e, não, tomar os espaços dos 
homens. Mas se fazemos a mesma fun-
ção, queremos ganhar de acordo com 

isso. Por que devemos receber menos 
só porque somos mulheres?”, indaga a 
diretora do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, Carmen Araújo.

Dentro dos sindicatos, a mulher 
também vem ampliando seus espaços, 
inclusive com algumas mulheres coman-
dando sindicatos de bancários importan-
tes, como São Paulo, Pernambuco e Pará. 
A secretária de Mulheres da CUT Ceará, 
Carmem Silva, lembrou que a luta pela 
paridade deve existir também nas entida-
des sindicais. Segundo ela, as mulheres 
já são a maioria da classe trabalhadora. 
“Queremos deixar de ser maioria só em 
números e ocupar os verdadeiros espaços 
de poder na sociedade”. 

Já a diretora da CUT/CE e do 
SEEB/CE, Lúcia Silveira, ressalta que 
a participação da mulher nos espaços 
sindicais deve ser maior. “A Contraf-
CUT já iniciou discussão para elevar 
as cotas sindicais para 40%, mas ainda 
temos dificuldade de trazer as mulheres 
para os sindicatos”, disse.

História
No dia 8 de Março de 1857, ope-

rárias de uma fábrica de tecidos, em 
Nova Iorque, fizeram uma grande gre-
ve. Ocuparam a fábrica e começaram 
a reivindicar melhores condições de 
trabalho. A manifestação foi reprimida 
com total violência. As mulheres foram 
trancadas dentro da fábrica que foi 
incendiada. Aproximadamente 130 te-
celãs morreram carbonizadas num ato 
totalmente desumano. Porém, somente 
em 1910, durante uma conferência na 
Dinamarca, ficou decidido que o 8 de 
Março passaria a ser o “Dia Interna-
cional da Mulher”, em homenagem às 
mulheres que morreram na fábrica em 
1857. Entretanto, apenas em 1975, 
através de um decreto, a data foi ofi-
cializada pela ONU (Organização das 
Nações Unidas).
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Como a senhora enxerga es-
sas inúmeras homenagens que 
recebe por todo o País?

Com grande alegria. É sempre 
uma honra ter a minha luta reconheci-
da por todo o meu País e também por 
outras nações. Eu nunca pensei que a 
minha luta, que começou com tanta dor 
e sofrimento, chegasse aonde chegou. 
O mais importante para mim é saber 
que contribuí para que as mulheres 
do meu País possam viver longe do 
medo. Por todos os lugares onde viajo 
participando de eventos, proferindo 
palestras sobre minha história de vida 
e a Lei Maria da Penha, escuto de-

Uma lei para proteger as mulheres!
 Maria da Penha Maia Fernandes, cearense, 
biofarmacêutica e símbolo da luta contra a violência 
doméstica. Ela sobreviveu a duas tentativas de 
assassinato pelo marido, Marco Antônio: primeiro, 
com um tiro nas costas enquanto dormia, que a deixou 
paraplégica; depois, o mesmo homem a empurrou da 
cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la embaixo do 
chuveiro. A sua tragédia pessoal se tornou a bandeira 
de luta pelos direitos da mulher. Durante 20 anos, 
Maria da Penha lutou na Justiça para ver a covardia do 
marido – e pai de suas três filhas – ser punida. Marco 
Antônio foi julgado por duas vezes e condenado, mas 
saiu em liberdade devido aos recursos impetrados 
pelos advogados. Em 1998, o seu livro “Sobrevivi...
posso contar...”, publicado quatro anos antes, serviu 
de instrumento para denunciar e condenar a Justiça 
brasileira, frente a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA, por tolerância e omissão estatal 
no tratamento de casos de violência contra a mulher. 
Com a condenação, o Brasil foi obrigado a mudar a 
legislação para que, nas relações de gênero, existissem 
mecanismos eficazes de proteção à mulher em situação 
de violência doméstica e de punição ao agressor. Foi 
elaborado, então no Governo Lula, o projeto de lei que 
se transformou, em 2006, na Lei Federal 11.340 – a 
Lei Maria da Penha.  Hoje, ela coordena o Instituto 
Maria da Penha (IMP) que é mais um instrumento na 
luta contra a violência doméstica.

poimentos emocionados de mulheres 
que se auto-intitulam “salvas pela Lei”. 
Também recebo muitos depoimentos 
por e-mail e através do nosso site
(www.institutomariadapenha.org.br). 
Com certeza são atitudes como essas 
que me incentivam e me dão força para 
continuar na luta pela construção de 
uma sociedade de paz.

De que forma a senhora 
avalia a política de proteção à 
mulher no Brasil?

De uma maneira geral, a criação 
das políticas públicas que fazem funcio-
nar a lei MP, com raras exceções, só tem 

acontecido nas grandes cidades, princi-
palmente nas capitais. Infelizmente, no 
ano em que a lei MP está comemorando 
o seu quinto aniversário, temos capitais 
que não possuem nem ao menos um 
Juizado da Violência Doméstica contra 
a Mulher – ou tem apenas um – o que 
contribui para a não prevenção e pro-
teção da mulher e seus filhos menores 
em situação de violência doméstica. 
Nos municípios onde a lei MP foi de-
vidamente implementada os resultados 
são positivos, isto é, a reincidência quase 
zerou, os agressores estão repensando 
suas condutas e a mulher, por acreditar 
nas instituições, denuncia mais. 

Foto: Drawlio Joca
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Ainda existem brechas na 
lei? Quais falhas a senhora 
apontaria?

Eu acho que o que precisa ser 
melhorada não é a Lei. No nosso enten-
dimento o que precisa acontecer é uma 
capacitação dos operadores de direitos 
para uma correta aplicação da Lei e 
uma sensibilização do poder público 
para que este implemente em suas ci-
dades todos os equipamentos que aten-
dem a Lei, como: Casa Abrigo, Centro 
de Referência, Delegacia da Mulher 
e Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher. Infelizmente 
só encontramos estes mecanismos nas 
grandes cidades, mas a Lei prevê que 
em cada município com mais de 60 mil 
habitantes, eles devem existir, mas para 
isso precisa haver compromisso!

Os críticos da lei costumam 
alegar que a legislação fere o 
princípio de isonomia ao tratar 
a mulher de formas diferencia-
da. O que a senhora tem a dizer 
sobre isso?

Uma Lei que foi aprovada por una-
nimidade no Congresso Nacional não 

pode ser inconstitucional. A Lei Maria da 
Penha é uma ação afirmativa onde são 
tomadas providências para corrigir uma 
injustiça histórica contra a mulher. Hoje, 
as mulheres se sentem mais encorajadas 
a denunciar, pois existe uma Lei para 
protegê-las. Acredito que os operadores 
de direito que não pensam dessa forma, 
estão movidos por inclinações pessoais e 
pela forte cultura machista que impera na 
nossa sociedade. Existem outras legisla-
ções voltadas para as minorias que não 
são questionadas. O fato de a Lei Maria 
da Penha ser atacada só mostra que mui-
to ainda falta. A mudança de consciência 
da sociedade machista sobre os direitos 
humanos da mulher, esta, sabemos que 
precisa de mais tempo para acontecer, 
porém temos muita gente de bem, en-
gajada nessa luta. Homens e Mulheres 
que sonham com uma sociedade mais 
humana para seus filhos e netos.

Fale um pouco sobre o Insti-
tuto Maria da Penha (IMP). 

O Instituto Maria da Penha, com 
sede em Fortaleza e com representa-
ção em Recife, é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos, que 

nasceu a partir da minha história de 
vida.  Sua criação, em julho de 2009, 
se deveu a necessidade de institu-
cionalizar as minhas ações para que 
pudessem atingir um maior número 
de pessoas e garantir a continuida-
de da minha luta de 28 anos. Com 
este objetivo surgiu o IMP, dedicado 
a contribuir e fortalecer mecanismos 
para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
em conformidade com o art. 1º da Lei 
Maria da Penha, bem como monitorar 
a implantação e desenvolvimento das 
melhores práticas e políticas públicas 
para o seu cumprimento, contribuindo 
para a construção de uma sociedade 
sem violência doméstica e familiar 
contra a mulher e com equidade de 
gênero.  Para isso contamos com o 
apoio da sociedade civil organizada 
e de instituições verdadeiramente 
envolvidas com seu papel de trans-
formador social, imprescindível para 
que possamos avançar no enfrenta-
mento à violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Mais informações 
sobre o IMP na página eletrônica: 
www.institutomariadapenha.org.br.

Homenagem feita pelo Sindicato dos Bancários às mulheres e à Maria da Penha
Fotos: Drawlio Joca
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[  Central Única dos Trabalhadores  ]

A Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) demonstran-
do mais uma vez sua unidade 
de ação intensificará a luta por 
mudanças estruturais da socie-
dade, centradas na valorização 
do trabalho com distribuição 
de renda, articulada à luta pela 
liberdade e autonomia sindical. 

A pauta de interesse da 
classe trabalhadora continua 
trancada no Congresso Nacio-
nal e é necessária muita mobilização de 
sindicatos e sociedade civil para reverter 
essa situação.

Questões importantes como a 
Redução da Jornada de Trabalho Sem 
Redução de Salários, ratificação de 
várias Convenções da OIT, fim do fator 
previdenciário e valorização das apo-
sentadorias, combate à precarização e 
à terceirização, fim do imposto sindical, 
combate às práticas antissindicais e ao 
trabalho escravo, aperfeiçoamento das 
políticas públicas ambientais, combate 
a todas as formas de discriminação,  
proteção à saúde dos trabalhadores nos 
locais de trabalho, entre outros temas 
e projetos expressos na Plataforma da 
CUT, e que consolidam e ampliam 
direitos, mas que encontram grande 
resistência entre os patrões e seus repre-
sentantes no Legislativo e no Executivo.

Confira as principais pautas da 
CUT para 2012:

 I Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente (I 
CNETD) – Será realizada em maio 
de 2012, em Brasília. A I CNETD tem 
por objetivo geral a promoção de um 
amplo debate no território nacional 
envolvendo a temática das políticas pú-
blicas de trabalho, emprego e proteção 
social, na perspectiva da construção e 
promoção de uma Política Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente a 

Plataforma de lutas para 2012 
inclui medidas de proteção 

à classe trabalhadora

partir das prioridades estabelecidas no 
Plano Nacional de Emprego e Trabalho 
Decente de 2010.  A I CNETD é coor-
denada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Redução da jornada de tra-
balho sem redução de salários 
– A CUT luta pela aprovação da Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC 
231/95) que espera há 16 anos para 
ser aprovada no Congresso Nacional. 
A PEC 231/95 propõe reduzir a jornada 
de trabalho das atuais 44 horas para 40 
horas. Aumenta também de 50% para 
75% o adicional da hora extra. 

A redução da jornada de traba-
lho para 40 horas sem redução de 
salário proporcionará para os traba-
lhadores brasileiros melhor qualidade 
de vida; redução dos acidentes de 
trabalho; redução das LER – Lesões 
por esforço repetitivo; tempo para 
estudos e qualificação, entre tantos 
outros benefícios. 

Fim do fator previdenciário 
– O fator previdenciário foi criado por 
FHC. Por causa dele, muitos brasileiros 
que já têm tempo suficiente de contri-
buição ao INSS perdem parte do valor 
da aposentadoria. Como alternativa, a 
CUT defende a aprovação de um pro-
jeto chamado de Fator 85/95: poderão 
se aposentar com 100% do valor do be-

nefício todo aquele cuja soma 
do tempo de contribuição com 
a idade atinja 85 (mulher) e 95 
(homem).

Combate à terceiri-
zação – A terceirização tem 
causado impactos perversos no 
mercado de trabalho brasileiro 
e a eminência de aprovação 
na Câmara dos Deputados de 
projetos de Lei que aprofun-

dam este cenário, resultando na regula-
mentação na precarização das relações 
e condições de trabalho. Diversos 
setores da sociedade estão se unindo 
visando inverter este processo e compor 
um espaço de articulação de ações 
que impeçam a institucionalização da 
precarização do trabalho no País. 

Convenção 87 da OIT – Trata 
da liberdade e proteção ao direito de 
livre organização sindical.

Convenção 151 da OIT – Tra-
ta da negociação coletiva no serviço 
público. Já há uma proposta de texto 
de regulamentação que foi debatida 
entre todas as centrais e que pode 
ser enviado pelo Executivo a qualquer 
momento para o Congresso. A mobi-
lização de todos os trabalhadores será 
fundamental nesse sentido.

Convenção 156 da OIT – 
Preconiza a elaboração de políticas 
públicas que garantam a igualdade 
efetiva de oportunidades e de tratamen-
to de trabalhadores, no que se refere 
ao direito ao trabalho, sem qualquer 
discriminação advinda de suas respon-
sabilidades familiares. 

Convenções 158 da OIT – De-
fende o trabalhador contra a demissão 
imotivada. 
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[  Bancários Artistas  ]

Fotos: Divulgação

O funcionamento estressante do sistema financeiro afeta diretamente 
na qualidade do ambiente de trabalho do bancário e, por tabela, pode 
interferir na qualidade de vida também. Correria diária, carga horária eleva-
da, pressão por metas, assédio moral, competição, ameaças de demissão, 
perda de função e desaforo de clientes.

 A lista de situações tensas é longa e pode gerar consequências dos 
mais variados níveis de gravidade. Justamente por isso, uma das principais 
frentes de ação das entidades representativas da categoria bancária é a luta 
por um ambiente de trabalho mais saudável. Porém, em meio ao estresse 
do trabalho bancário, atividades paralelas ajudam alguns profissionais a 
renovar as energias e, quem sabe, melhorar as condições de trabalho.

Música
 Jorge André, funcionário do Banco do Brasil (agência Praia de Irace-

ma), é um exemplo disso. Aos 17 anos de idade, ele começou a aprender 
a tocar violão e guitarra. Há cinco anos, ele e mais três amigos montaram 
a banda Mix 60. Segundo Jorge, a banda começou sem muita pretensão, 
mas deu certo. 

Como o nome sugere, a banda toca músicas dos anos 60 e, hoje, 
participa de cinco eventos por mês, em média. No repertório: Bee Gees, 
Elvis Presley, Beatles, entre outros. Amante da música, Jorge tem, em casa, 
uma aparelhagem com som, microfone e instrumentos, que leva vez ou 
outra para embalar as festas de aniversário e as confraternizações dos 
colegas de trabalho. 

Com 25 anos de BB, ele conhece bem o cotidiano agitado de um 
banco, mas usa a paixão pela música ao seu favor. “A música ajuda muito 
para manter minha qualidade de vida. Chego em casa depois de um dia 
estressante no banco, pego o violão e começo a fazer barulho para os 
vizinhos”, conta bem humorado.

Humor
Já o lado artístico de Edson dos Santos, também funcionário do BB 

(agência Parangaba), passa pelo humor. Desde os 15 anos de idade ele é 
envolvido com o teatro, mas há cerca de 12 anos se dedica ao humor – 
quando começou a escrever, informalmente, textos para o irmão, que também 
é humorista. A partir daí, vieram as apresentações em bares e restaurantes.

Com a visibilidade que ganhou, passou a apresentar seu espetáculo em 
teatros, imitando diversos cantores, como Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, 
Felipão e Sidney Magal.  Ele ainda levou seu talento para as telas de TV e 
Cinema, com participações nos programas Show do Tom, Domingo Legal 
e no filme “Onde Anda Você”, de Sérgio Rezende.  

No teatro, ele está em cartaz com a peça “Elas Cansam Roberto”, onde 
divide o palco com outro ator e faz uma sátira do especial apresentado 
pela Rede Globo, “Elas Cantam Roberto”. O espetáculo está há dois anos 
em cartaz e já viajou para vários estados brasileiros. Além disso, ele estrela 
também a peça “Humor à primeira vista”. 

Sobre o retorno que tem ao fazer as pessoas sorrirem, Edson diz: “a 
energia do humor é tão positiva que faz com que você enfrente melhor os 
problemas do dia-a-dia”.

Humor e música para vencer os 
desafios do dia-a-dia

Banda Mix 60
(85) 9161-3393 ou (85) 8790-2176

Falar com Jorge André

Humorista Super Edson
(85) 8846-2108

Falar com Edson dos Santos
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Sindicato em Ação

APCEF: Campeã do I Torneio Master de Futsoçaite (jan/2012)

Evento em homenagem ao Dia do Aposentado (jan/2012)

Coral do Sindicato anima as agências bancárias (março/2012)

Ato no BNB Passaré pelo pagamento da PLR (março/2012)

BNB: retomada das negociações (jan/2012)

Reunião do Planejamento Estratégico (fev/2012)

Protesto contra a retirada das portas giratórias (março/2012)

Ato cobra segurança nas agências do Bradesco (março/2012)
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www.bancariosce.org.br

12h – Programa Vida e Trabalho
na TV Metrópole – canal 26

79 anos de 
Lutas e Conquistas


