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[   Editorial   ]

Outro banco é preciso. Pessoas 
em 1º lugar

Nesta edição
Emprego
Os bancos contratam mais bancários, 
com salários drasticamente menores 
(pág. 2)

Bullying
Prática agressiva geralmente entre 
estudantes, com consequências sérias 
para o comportamento do agredido 
(pág. 4)

Campanha Nacional 2010
Comando Nacional convoca bancários 
para fortalecer e unificar a luta por 
mais conquistas (pág. 5)

Eleições 2010
O que está em jogo no próximo pleito: 
melhorar o que está aí ou voltar ao 
passado? (pág. 8)

Isonomia
Projeto de Lei retoma sonho de igualdade 
entre novos e antigos bancários de 
bancos públicos (pág. 10)

Assédio Moral
Uma violência silenciosa e, por 
isso, difícil de ser identificada, 
especialmente praticada no ambiente 
de trabalho (pág. 15)

Adoção de animais
É um gesto que pode contribuir 
para diminuir os animais abandonados 
nas ruas e ajudar ao encontro do 
bicho de estimação. O GPA ajuda 
nessa tarefa (pág. 17)

Crack
Uma droga barata, mas de efeito 
devastador. Tratamento e assistência 
podem ser encontrados gratuitamente 
no Desafio Jovem (pág. 19)

Empreendedor Individual
Profissionais que trabalham por contra 
própria podem ter benefícios com a 
formalização e legalização do seu 
negócio (pág. 20)

Sindicato em Ação
Registro em fotos das atividades do 
Sindicato dos Bancários do Ceará nos 
últimos meses (pág. 21)

Os bancários de todo o País começam agora a Campanha Sa-
larial 2010. Mesmo após a crise financeira, os jornais de todo o País 
divulgaram recentemente que o setor bancário lidera os ganhos no 
primeiro semestre de 2010. Diante de um desempenho tão bom, fica 
claro para nós, bancários, que os bancos têm plenas condições de 
atender nossas reivindicações, que são: reajuste de 11%; PLR justa 
para todos; valorização dos pisos salariais; fim das metas abusivas e 
do assédio moral; Plano de Cargos para todos; garantia do emprego; 
fim das terceirizações; mais segurança nas agências, entre outras.

Enquanto os banqueiros contam suas fortunas, bancários e po-
pulação sofrem dentro das agências. Bancários com a pressão para 
cumprir metas absurdas e o medo do desemprego; a sociedade, com 
as filas intermináveis, fruto do não investimento dos bancos em seus 
quadros de pessoal.

Outra luta da categoria bancária é pela aprovação do Projeto de 
isonomia nos bancos públicos federais, que traz para a realidade um 
sonho antigo da categoria: igualdade para novos e antigos funcio-
nários. Sim, igualdade. Essa é possivelmente uma das palavras mais 
simbólicas da nossa língua portuguesa. E um dos sinônimos para essa 
palavra é um vocábulo muito conhecido dos bancários: isonomia.

O aumento no número dos postos de trabalho passou a ser uma 
das principais bandeiras da categoria. E a mobilização dos bancários 
já começa a alterar os números no emprego. Contrariando toda a 
tendência de 2009, no primeiro trimestre deste ano os bancos admi-
tiram 11.053 trabalhadores contra 8.123 demissões, resultando num 
saldo positivo de 2.840 novos postos de trabalho. 

Apesar dos números apresentarem uma melhora, os dados mos-
tram que a rotatividade reduz a remuneração dos novos contratados 
em relação aos dispensados. A remuneração média dos admitidos 
foi 37,85% inferior em relação à dos desligados (R$ 2.197,79 contra 
R$ 3.536,38).

Os números são da quinta edição da Pesquisa de Emprego Ban-
cário (PEB) realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

As dispensas continuam concentradas nos grandes bancos priva-
dos, ainda sob o efeito das fusões.

Responsabilidade social se faz com geração de empregos, me-
lhores salários, redução das filas, quedas dos juros e tarifas, mais 
segurança e condições dignas de trabalho. Queremos um outro 
sistema financeiro no Brasil: digno e justo para todos!
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Dois bancários pelo preço de um
A última pesquisa divulgada em 

julho pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) e pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) sobre em-
prego bancário traz uma novidade: 
saldo positivo de contratações. Foram 
gerados no primeiro trimestre de 2010 
um total de 2.840 novos empregos no 
Brasil. No Ceará, o saldo também foi 
positivo: 13 novos postos de trabalho. 
Esses números seriam bons motivos de 
comemoração se não fosse uma nova 
manobra dos bancos: contratar mais 
bancários, porém, com salários dras-
ticamente menores. Pelas contas, são 
praticamente dois pelo preço de um.

Esses dados são da quinta edição 
da Pesquisa de Emprego Bancário (PEB) 
realizada pela Contraf-CUT, em par-
ceria com o Dieese. As duas entidades 
realizam esse levantamento desde o 
ano passado, com base no Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). 

A remuneração média dos admi-

BRASIL – JANEIRO A MARÇO DE 2010

CEARÁ – JANEIRO A MARÇO DE 2010

Mês/Ano Admitidos Part.% Rem. Média 
(em R$)

Desligados Part. % Rem. Média 
(em R$)

Saldo Dif. % da Rem. Média

Jan/10 3.438 31,10% 2.236,07 2.352 28,64% 3.252,06 1.086 -31,24%
Fev/10 3.335 30,17% 2.120,87 2.248 27,37% 3.485,43 1.087 -39,15%
Mar/10 4.280 38,72% 2.226,98 3.613 43,99% 3.753,18 667 -40,66%
Total 11.053 100,00% 2.197,79 8.213 100,00% 3.536,38 2.840 -37,85%

Mês/Ano Admitidos Part.% Rem. Média 
(em R$)

Desligados Part. % Rem. Média 
(em R$)

Saldo Dif. % da Rem. Média

Jan/10 34 29,31% 1.992,50 41 39,81% 3.400,24 -7 -41,40%
Fev/10 47 40,52% 1.781,60 21 20,39% 2.452,29 26 -27,35%
Mar/10 35 30,17% 1.503,77 41 39,81% 2.926,61 -6 -48,62%
Total 116 100,00% 1.759,59 103 100,00% 3.018,44 13 -41,71%

Fonte: M.T.E./CAGED – Elaboração: Subsessão DIEESE - Contraf/CUT

ADMITIDOS, DESLIGADOS, REMUNERAÇÃO MÉDIA, SALDO DE EMPREGO E 
DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO MÉDIA POR MÊS

tidos foi 37,85% inferior em relação à 
dos desligados (R$ 2.197,79 contra 
R$ 3.536,38). A disparidade maior é 
em relação às mulheres. As bancárias 
foram admitidas recebendo remune-
ração 32,71% inferior à dos homens 
(R$ 1.770,20 contra R$ 2.630,59). 
Já no Ceará, essa diferença sobe 

para 41,4%. A remuneração média 
no Estado, que já era inferior a da 
média nacional, ficou mais acen-
tuada ainda: os afastados ganhavam 
em média R$ 3.018,44 enquanto os 
admitidos são contratados com média 
salarial de R$ 1.759,59. 

“A geração de novos postos de 

Foto: Drawlio Joca
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[  Emprego ]

trabalho no setor financeiro é uma óti-
ma notícia para a categoria bancária, 
que na campanha nacional do ano 
passado tinha a defesa do emprego 
como uma de suas principais bandeiras. 
Entretanto, a redução salarial cria uma 
precariedade tanto nas condições de 
trabalho quanto até mesmo no aten-
dimento ao público, porque o nível 
de escolaridade do bancário também 
está em queda”, analisou o presidente 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
Carlos Eduardo Bezerra. Ele completa: 
“o perfil do bancário está mudando. 
Hoje se demite um funcionário que tem 
nível superior, onde estão concentrados 
os maiores salários, para se contratar 
funcionário com o ensino médio, como 
forma de pagar menos aos novos con-
tratados”, diz. 

De acordo com o coordenador da 
Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED) no Ceará, Ediran Teixeira, os 
banqueiros estão conseguindo contra-
tar mais pessoas e, ao mesmo tempo, 
reduzir a folha de pagamento. “Os 
bancos estão conseguindo contratar 
o dobro de funcionários gastando a 
metade do que gastava com os antigos 
que estão sendo desligados, através 
da redução salarial média”, alerta. No 
estado, essa redução foi de 34,3%, 
enquanto no País foi bem menor, atin-
gindo 16,4% de economia. “Isto quer 
dizer, também, que os bancos estão 
utilizando o processo de rotatividade 
de funcionários para reduzir a despesa 
com pessoal”, finaliza Carlos Eduardo.

Bancos não 
acompanham 
outros setores

Mesmo com o resultado da últi-
ma pesquisa sobre emprego bancário, 
os bancos não vêm acompanhando 
a média de geração de empregos 
vista em outros setores da economia. 
Analisando o ano de 2009, todos os 
setores contrataram mais trabalhado-
res do que demitiram. O setor bancá-
rio, apesar de lucrar mais de R$ 37,4 

bilhões no ano passado, foi o único 
que apresentou um saldo negativo na 
geração de empregos. No ano pas-
sado, os bancos demitiram 30.034 
funcionários e admitiram 29.413, 
reduzindo 621 postos de trabalho. 

Com relação a 2010, o sistema 
financeiro foi um dos que menos ge-
rou empregos no primeiro trimestre, 
representando apenas 0,43% dos 
657.259 novos postos de trabalho 
criados por toda a economia brasi-
leira no período. O setor que criou 
mais vagas de trabalho foi o da cons-
trução civil, com um saldo positivo 
de 127.694 empregos (19,43% do 
total da economia), seguido do co-
mércio e administração de imóveis, 
que gerou 95.198 novos postos de 

trabalho (14,48% do total).
O aumento no número dos pos-

tos de trabalho passou a ser uma das 
principais bandeiras da categoria. A 
mobilização dos bancários já começa 
a alterar os números no emprego, 
como mostra a pesquisa divulgada 
em julho passado. Apesar dos nú-
meros apresentarem uma melhora, 
os dados mostram que a rotatividade 
reduz a remuneração dos novos con-
tratados em relação aos dispensa-
dos, o que é um problema sério. “O 
Brasil cresce e cria mais empregos. 
Mas os bancos estão na contramão 
da história. Precisamos, através da 
nossa mobilização, modificar esta 
triste realidade”, afirma o presidente 
do Sindicato Carlos Eduardo Bezerra.

A formalização no mercado de trabalho brasileiro aumenta intensamente 
desde 2004 na esteira do crescimento mais forte da economia e de reformas 
que estimularam a contratação de trabalhadores com carteira assinada. Em 
2010, pela primeira vez, o total de trabalhadores com carteira assinada 
superou 50% da mão de obra ocupada nas seis maiores regiões metropoli-
tanas do País. O percentual é recorde. Desde 2002, quando começa a nova 
série de emprego e desemprego do IBGE, nunca o emprego formal foi tão 
representativo. 

O avanço da formalização nos últimos anos mostra um quadro muito 
diferente do registrado na década de 90 e no começo dos anos 2000, segundo 
afirma o economista Sérgio Mendonça, do Dieese. Para Mendonça, a acelera-
ção do crescimento é a principal explicação para o avanço da formalização. 
“Os números indicam que o que faltava para a criação de empregos formais 
era um crescimento mais forte”, acredita ele.

Cenário local
Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) de junho de 2010, 

que analisa a Região Metropolitana de Fortaleza, a taxa de desemprego tem 
se mantido estável. Pelo terceiro mês consecutivo, a taxa de desemprego total 
na região permaneceu em 10,6% da População Economicamente Ativa (PEA).

Na análise setorial, o mercado de trabalho na Região Metropolitana de 
Fortaleza gerou 19 mil postos de trabalho na indústria, 10 mil no comércio 
e quatro mil em outros setores. Já os setores de serviços e construção civil 
apresentaram baixas na geração de postos. De acordo com o coordenador 
técnico da PED, Ediran Teixeira, Fortaleza vem apresentando cenário de queda 
nas taxas do desemprego, embora as condições de trabalho sejam inferiores 
às outras regiões estudadas pela pesquisa.

Emprego formal vem batendo 
recordes históricos no governo Lula



4 Revista O Bancário nº 05 – Julho/Agosto de 2010
Sindicato dos Bancários do Ceará

[  Comportamento  ]

É possível não saber o que significa 
o termo em inglês, mas todos conhe-
cemos a situação de opressão que 
caracteriza o bullying. São as formas 
de atitudes agressivas, intencionais e 
repetidas, que ocorrem sem motivação 
evidente, adotadas por um ou mais 
estudantes contra outro(s), causando 
dor e angústia, e executadas dentro 
de uma relação desigual de poder. A 
palavra em inglês refere-se ao verbo 
“ameaçar, intimidar”.

As consequências do bullying vão 
desde prejuízos ao desenvolvimento 
psíquico dos alunos, gerando queda 
na auto-estima até, em casos mais 
extremos, o suicídio. Os casos devem 
ser acompanhados conjuntamente por 
pais, professores, pedagogos, psicólo-
gos, psiquiatras e outros profissionais. 
O bullying pode manifestar-se em qual-
quer idade, mesmo fora do contexto 
escolar, como no ambiente de trabalho, 
por exemplo.

A psicóloga e professora Talzama-
ra Duarte traça o perfil de alvos e auto-
res de bullying. “Os alvos são pessoas 
ou grupos prejudicados ou que sofrem 
as consequências dos comportamentos 
de outros. Não dispõem de recursos, 
status ou habilidade para reagir ou 
fazer cessar os atos danosos contra 
si. São, geralmente, pouco sociáveis. 
Um forte sentimento de insegurança os 
impede de solicitar ajuda. São pessoas 
sem esperança quanto às possibilidades 
de se adequarem ao grupo. A baixa 
auto-estima é agravada por interven-
ções críticas ou pela indiferença dos 
adultos sobre seu sofrimento. Alguns 
creem serem merecedores do que lhes 
é imposto. Têm poucos amigos, são 
passivos, quietos e não reagem efetiva-
mente aos atos de agressividade sofri-
dos. Trocam de colégio com frequência, 
ou abandonam os estudos. Há jovens 
que, com extrema depressão, acabam 
tentando ou cometendo o suicídio. A 
vítima sonha com vingança. Deseja 
que seus algozes morram. Vez por 
outra, ela toma providências para ver 
seu sonho realizado. As armas podem 
torná-la forte”.

Nessa história, não há pessoas 

Bullying: “mais sério do que se imagina”
sem problemas. Os autores do bullying 
costumam ser pessoas bastante ator-
mentadas, que passam por problemas 
familiares, onde há pouco relaciona-
mento afetivo entre seus membros. 
“Seus pais exercem uma supervisão 
pobre sobre eles, toleram e oferecem 
como modelo para solucionar conflitos 
o comportamento agressivo ou explo-
sivo”, explica Talzamara. A psicóloga 
afirma que é alta a probabilidade de 
que uma criança que pratica bullying 
se torne um adulto com comportamento 
anti-social e/ou violento.

Para os pais, um alerta: falta de 
vontade de ir à escola, sentir-se mal 
perto da hora de sair de casa, pedir 
para trocar de escola, revelar medo de 
ir ou de voltar, pedir sempre para ser 
levado à escola, mudar frequentemente 
o trajeto de ida, apresentar baixo ren-
dimento escolar, voltar repetidamente 
com roupas e livros rasgados, chegar 
muitas vezes em casa com ferimentos 
inexplicáveis, tornar-se uma pessoa fe-
chada, arredia, angustiada, ansiosa ou 
deprimida, podem ser sinais de bullying. 

Um problema 
pedagógico

O pós-doutor em Psicologia Social 
e co-autor do livro “Bullying: mais sério 
do que se imagina”, Pedrinho Guares-
chi afirma que sempre existiram rela-

ções de autoritarismo na escola, fruto 
de uma pedagogia que ele qualifica 
de “vertical” – quando não se respei-
tariam os mútuos saberes, estando 
o professor acima dos estudantes, 
em uma relação hierárquica. Como 
exemplo dessa realidade, Guareschi 
cita uma pesquisa feita em Porto Alegre, 
mostrando que as crianças apontavam 
aquele que sabiam como era bom, bo-
nito, rico. E aquele que não sabia como 
mau, feio e ruim.  “Então, a criança vai 
colocando o mundo na posição vertical 
– em cima os bons e ricos, embaixo os 
que não são”, declara.

Guareschi cita ainda o bullying 
eletrônico, em que muitas vezes há uma 
situação de troca de agressões. “Hoje, 
todos nós temos mais de um endereço: 
o endereço geográfico e o eletrônico. 
As pessoas, ao invés de irem para a 
casa uns dos outros, se comunicam por 
e-mail. O maior índice de suicídio entre 
jovens é devido ao bullying eletrônico. 
Um grupo começa a seguir determi-
nada pessoa, a mandar mensagens 
agressivas – que têm um impacto 
como se fosse uma violência física –, 
inclusive sugerindo que ela se mate. 
Infelizmente, essa violência se repro-
duz de forma muito rápida”, observa. 
Como saída necessária, o pesquisador 
defende uma educação mais libertado-
ra, baseada no diálogo e na interação 
entre os diversos saberes de cada ser 
humano, trazendo à tona a proposta já 
defendida por Paulo Freire.

Aprovada na Assembleia Legislativa, no dia 30/7, a Lei nº 14.754/2010, que au-
toriza o Poder Executivo a instituir o  Programa de Combate ao preconceito, intimidação, 
ameaça, violência física e/ou psicológica originária do ambiente escolar (“bullying”), 
de ação interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas públicas do Estado 
do Ceará. 

A intenção é instituir, nas escolas públicas estaduais, o programa de combate ao 
bullying. A lei entende que a violência física ou psicológica pode ser evidenciada em atos 
de intimidação, humilhação e discriminação, entre os quais: insultos pessoais, comen-
tários pejorativos, ataques físicos, grafitagens depreciativas, expressões ameaçadoras e 
preconceituosas, isolamento social, ameaças e pilhérias.

O bullying pode ser classificado como sexual, de exclusão social e psicológica. A 
lei prevê, para a implementação do Programa, que a unidade escolar criará uma equi-
pe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a 
promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e prevenção.

Lei contra bullying aprovada na Assembleia 
Legislativa do Ceará
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[  Campanha Nacional 2010  ]

Os bancários de todo o País estão 
convocados a participar ativamente 
da Campanha Nacional 2010 para 
fortalecer e unificar a luta para avançar 
nas conquistas. O chamado à união e 
organização da categoria foi feito pelo 
Comando Nacional durante a 12ª Con-
ferência Nacional dos Bancários, reali-
zada de 23 a 25/7, no Rio de Janeiro.

Índice de reajuste de 11% (inflação 
mais 5% de aumento real), Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR) de 
três salários mais R$ 4 mil e o valor 
de um salário mínimo para o tíquete-
refeição, a cesta-alimentação, a 13ª 
cesta-alimentação e a auxílio-creche/
babá foram algumas das propostas 
aprovadas. Os bancários querem ainda 
o fim do assédio moral, o fim das metas 
abusivas, mais segurança e empregos.

E, também, a contratação da 
remuneração total, ou seja, a parte 
fixa (salário) e a variável (como os 
programas próprios de resultados dos 
bancos). A pauta foi entregue à Fede-
ração Nacional dos Bancos (Fenaban) 
dia 11/8. Os delegados representantes 
das entidades também aprovaram a 
contratação da remuneração variável 
na Convenção Coletiva Nacional, a 
valorização dos pisos de ingresso e a 
criação de previdência complementar 
para os funcionários das instituições 
financeiras privadas.

Alterações – Os delegados 
também aprovaram alterações na 
redação da atual Convenção Coletiva 
para a cesta-alimentação e para a 
PLR. Pela nova proposta de redação da 

Unidade e mobilização para avançar nas conquistas

Emprego
• Mais contratações;
• Ampliar a contratação de mulheres, ne-

gros e pessoas com deficiência, garantin-
do igualdade de oportunidades;

• Garantia de emprego;
• Qualificação e requalificação profissional.

Remuneração e Previdência
• Reajuste salarial de 11% (inflação do 

período mais 5% de aumento real);
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 

de três salários mais R$ 4 mil para cada 
funcionário;

• Piso salarial no valor do salário mínimo 
do Dieese (R$ 2.157,88);

• Elevação do auxílio-refeição, cesta-
alimentação, 13ª cesta-alimentação e 
auxílio-creche/babá para o valor de um 
salário mínimo para cada item;

• Previdência Complementar para todos os 
bancários do Sistema Financeiro;

• Regulamentação do artigo 192 da Cons-
tituição Federal;

• Regulamentação da remuneração dos 
executivos;

• Democratização e ampliação do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN);

• Regulamentação do papel social dos 
bancos;

• Fim dos correspondentes bancários.

Saúde do Trabalhador
• Fim das metas abusivas;
• Combate ao assédio moral;
• Proteção contra os riscos de acidente de 

trabalho ou doença ocupacional;

• Programa de Reabilitação Profissional;
• Prevenção de adoecimento e promoção 

da saúde da mulher;
• Assistência médica, hospitalar, odonto-

lógica e medicamentosa.

Segurança Bancária
• Assistência médica e psicológica às víti-

mas de assaltos, sequestros ou extorsões;
• Ampliação dos equipamentos de pre-

venção;
• Adicional de risco de vida de 30% para 

agências, postos e tesouraria;
• Proibição de transporte de valores e guar-

da das chaves pelos bancários;
• Estabilidade provisória para vítimas de 

assaltos, sequestros e extorsões.

Eleições 2010 
Os delegados presentes à 12ª Confe-
rência Nacional dos Bancários também 
discutiram a eleição deste ano para a 
Presidência da República. A avaliação que 
prevaleceu é de que existem dois projetos 
distintos em disputa. Um deles, represen-
tado pela candidatura Serra, significa uma 
volta ao passado, com políticas sociais e 
econômicas contrárias aos interesses dos 
trabalhadores e novas privatizações. O 
outro projeto, puxado pela candidatura 
Dilma, representa a continuidade das 
políticas de desenvolvimento econômico 
com inclusão social, geração de empregos 
e respeito aos trabalhadores – iniciadas 
pelo governo Lula. Em razão disso, o 
plenário aprovou o apoio à candidatura 
Dilma Roussef.

Principais demandas 
dos bancários
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PLR, os empregados dispensados sem 
justa causa ou que pedirem demissão 
terão direito a 1/12 do salário por mês 
trabalhado ou a fração superior a 15 
dias. Na cesta-alimentação, o novo 
texto assegurará o crédito por todo o 
período de afastamento do bancário.

A novidade da campanha, se-
gundo o presidente do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, Carlos Eduardo 
Bezerra, não são as cláusulas eco-
nômicas, mas todas as cláusulas que 
contemplam as pessoas, que são o 
tema principal da campanha deste ano 
– Outro Banco é Preciso. As pessoas em 
1º lugar. Segundo ele, “não podemos 
prescindir dos avanços econômicos, 
mas temos que avançar nas conquistas, 
colocando as pessoas em primeiro lu-
gar. Nossa prioridade nessa campanha 
é o fim das metas abusivas e do assédio 
moral, além da garantia do emprego. 
A unidade da categoria é fortalecida 
com esses debates em nível nacional. 
A partir dessas discussões e superadas 
as divergências é que construímos cam-
panhas nacionais vitoriosas”, conclui.

Números da categoria – Os 
números relativos a emprego na cate-
goria e a discriminação no mercado de 
trabalho, segundo o economista Miguel 
Huertas Neto, da subseção do Dieese 
na Contraf-CUT, apresentou dados de 
pesquisas realizadas pelo instituto con-
tando as transformações desde 1995 
até os dias atuais. Ao longo desses 15 
anos, muita coisa mudou. Em 1995, 
cerca de 45% dos trabalhadores de 
estabelecimentos bancários tinham 10 
anos ou mais tempo de casa. Já em 
2008, esse percentual caiu para 29%. 

Em consulta mais recente, o 
Dieese constatou que o emprego 
bancário voltou a crescer em 2010, 
depois de estagnação percebida em 
2009. No período de janeiro a março 
deste ano, foram registradas 11.053 
mil admissões e 8.213 mil desliga-
mentos, um saldo positivo de 2.840 
novos postos de trabalho.

Embora o número de mulheres e 
homens admitidos esteja bem equilibra-
do (50,3% e 49,7%, respectivamente), 
a remuneração inicial é visivelmente 
inferior para as trabalhadoras: R$ 
1.770,00 contra R$ 2.600,00 dos 
bancários. Ou seja, não houve redução 
nas desigualdades de gênero.

Um dos quatro grupos de trabalho da 12ª Conferência Nacional dos Bancários 
debateu o Sistema Financeiro Nacional e definiu a necessidade de regulamentação 
do Artigo 192 da Constituição Federal, a democratização do sistema financeiro, mais 
crédito com redução da taxa de juros e das tarifas, a defesa dos bancos públicos, 
ampliação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a imposição de limites para 
o Banco Central.

“Os trabalhadores bancários, demonstrando compromisso com a sociedade, fize-
ram uma discussão profunda e detalhada de um modelo de sistema financeiro que tenha 
por objetivo um País mais justo e no qual o crédito seja um fator de desenvolvimento e 
geração de emprego e renda, e não de enriquecimento para poucos”, afirma Marcel 
Barros, secretário-geral da Contraf-CUT.

A Contraf-CUT está reiniciando discussão sobre o projeto criado pela categoria 
em 1992, que regulamenta o Artigo 192. Entre os objetivos está a democratização 
do sistema, de forma que os trabalhadores, assim como outros setores da sociedade, 
participem da definição de itens fundamentais para a economia do País e que hoje são 
decisões tomadas somente pelos técnicos do Banco Central, a exemplo da taxa de juros.

Para isso, as entidades sindicais propõem a participação dos trabalhadores na 
definição da resolução do Banco Central que pretende regrar a remuneração desses 
executivos nas instituições financeiras.

As principais reivindicações dos 
bancários brasileiros, tanto de bancos 
privados como públicos, são a garantia 
do emprego, o fim das metas abusivas 
e o combate ao assédio moral, além do 
aumento real de salário, principalmente 
do piso da categoria. Esses são alguns dos 
principais resultados das consultas que os 
sindicatos realizaram com os bancários e 
de uma pesquisa nacional contratada pela 
Contraf-CUT, cujos resultados finais foram 
apresentados durante a 12ª Conferência 
Nacional dos Bancários realizada no Rio 
de Janeiro.

Mais de 36 mil bancários respon-
deram às consultas levadas a cabo 
pelos sindicatos, sob coordenação da 
Contraf-CUT. Já a pesquisa contratada 
foi realizada entre 14 e 22 de junho, 
com 1.203 entrevistas junto a bancários 
da ativa, distribuídas proporcionalmente 
no universo das dez principais bases 
sindicais. Foram ouvidos bancários de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, 
Salvador, Recife, Fortaleza e Belém.

A amostra contempla funcionários 
de bancos privados (62% do total) e pú-
blicos (38%). Em relação ao gênero, 52% 

Pesquisa nacional da Contraf-CUT revela as 
prioridades dos bancários

MESA ESPECÍFICA DO SISTEMA FINANCEIRO

dos entrevistados são homens e 48% são 
mulheres. A margem de erro é de 2,9%.

Em relação à remuneração, o ponto 
considerado como o mais importante pe-
los trabalhadores ouvidos foi o aumento 
real de salário, que recebeu de 75% dos 
trabalhadores nota máxima em escala de 
prioridade (de 1 a 10) que o tema deve 
ter na campanha salarial. O segundo 
ponto considerado mais importante foi 
o aumento do piso, que recebeu nota 
máxima de 65% dos entrevistados.

O índice mais lembrado para o 
reajuste salarial foi de 10%, citado por 
26% dos entrevistados. Além disso, 64% 
dos bancários reivindicaram índices 
de reajuste que variam entre 7% e 10%. 
Índice de 12% ou mais de reajuste foi 
defendido por 15% da categoria.

Quanto às cláusulas sociais, a 
garantia de emprego recebeu nota 
máxima de 74% dos trabalhadores, 
seguida de Plano de Previdência Com-
plementar (64%).

Entre as cláusulas de saúde, 79% 
dos bancários deram nota máxima para 
a luta contra o assédio moral. A cláusula 
aparece em empate técnico com a luta 
contra as metas abusivas. 

Grupo defende regulamentação e democratização do 
sistema financeiro nacional
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MESAS ESPECÍFICAS

O combate ao assédio moral e o fim das metas abusivas, 
entre outros temas, foram debatidos no grupo sobre Saúde do 
Trabalhador, no Rio, durante as mesas temáticas da 12ª Confe-
rência Nacional dos Bancários. O resultado da pesquisa nacio-
nal contratada pela Contraf-CUT apresentada na conferência 
mostrou que os temas estão entre as principais reivindicações 
dos trabalhadores.

“O debate foi bastante produtivo. Embora tenhamos uma 
minuta abrangente, tivemos importantes contribuições das 
federações e sindicatos através dos debates realizados nas con-
ferências regionais que deram voz aos bancários, enriquecendo 
as discussões e colaborando para melhorar as reivindicações”, 
destaca Plínio Pavão, secretário de saúde da Contraf-CUT e 
coordenador da mesa. 

METAS ABUSIVAS – O tema está relacionado com a 
saúde mental do trabalhador de modo bastante íntimo. O item 
é o grande causador do assédio moral.

COMBATE AO ASSÉDIO MORAL – Foi apresentado 
informe na Mesa sobre Saúde sobre o que está acontecendo 
em relação ao tema. Além disso, os bancários também deba-
teram outros temas como: melhorar as condições do plano de 
saúde; cobrar dos bancos acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, trabalhadores e clientes; eliminação dos riscos de 
acidentes no ambiente de trabalho; realização de estudo sobre 
saúde da mulher.

O grupo de discussão sobre Segurança Bancária na 12ª 
Conferência Nacional dos Bancários teve como os principais 
pontos aprovados, assistência às vítimas de assalto e sequestro, 
adicional de risco de vida de 30% e medidas de prevenção 
contra ataques a bancos. Antes da discussão de propostas, 
Ademir Wiederkehr, secretário de imprensa da Contraf-CUT, fez 
um relato sobre o andamento das negociações com a Fenaban, 
que vem acontecendo na Mesa Temática de Segurança Bancária.

“São poucos os pontos onde tivemos avanços efetivos, que 
esperamos transformar em novas cláusulas na nova convenção 
coletiva. Teremos de pressionar os bancos na Campanha Na-
cional para avançar mais, até porque a Fenaban já sinalizou 
que pretende retomar a mesa de negociação após a Campanha 
Nacional”, afirma Ademir.

Os bancários querem ainda atendimento médico e psico-
lógico, fechamento da unidade no dia da ocorrência de assalto, 
emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e 
acompanhamento de advogado do banco para identificação 
de suspeitos dos assaltos.

Outro ponto importante definido é a necessidade de proi-
bição do transporte de dinheiro e chaves de cofres por parte 
dos bancários. Ainda foram aprovadas medidas de prevenção 
contra assaltos, como a porta de segurança com detectores de 
metais antes do autoatendimento, câmeras de filmagem com 
monitoramento em tempo real, vidros blindados nas fachadas, 
divisórias individualizadas na bateria de caixas e entre os caixas 
eletrônicos, instalação de vidros nos guichês de caixas e colo-
cação de biombos em frente aos caixas.

Além do reajuste salarial (inflação do período mais aumento 
real), os delegados que participaram da 12ª Conferência Nacional 
dos Bancários, no Grupo sobre Remuneração, também incluíram 
na pauta de reivindicações a valorização dos pisos salariais e 
uma PLR maior em relação à que foi negociada no ano passado.

“Essas decisões contemplam as expectativas manifestadas 
pelos bancários nas consultas realizadas pelos sindicatos e pela 
pesquisa nacional encomendada pela Contraf-CUT”, afirma o 
presidente da Confederação, Carlos Cordeiro. “Precisamos estar 
em sintonia com os trabalhadores para representar os seus anseios 
e construir uma forte mobilização para arrancar o atendimento 
das nossas reivindicações”, acrescenta.

A proposta aprovada pela mesa equipara o piso salarial da 
categoria ao salário mínimo calculado pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que 
hoje é de R$ 2.157,88. Dessa forma, os pisos seriam os seguintes, 
por função: Portaria R$ 1.510,52; Escritório R$ 2.157,88; Caixa 
R$ 2.913,14; Comissionado R$ 3.641,42; Gerente R$ 4.855,23.

O grupo também aprovou: PLR de três salários mais R$ 4 
mil para cada funcionário; elevação para o valor de um salário 
mínimo (R$ 510,00) das verbas de auxílio-refeição, cesta-alimen-
tação, 13ª cesta-alimentação e auxílio-creche/babá; Previdência 
complementar para todos os bancários de bancos públicos e 
privados; Plano de Cargos e Salários para todos os bancários.

No segundo dia da 12ª Conferência Nacional dos Bancá-
rios, o grupo que abordou o tema Emprego aprovou por unani-
midade as reivindicações relacionadas à garantia e manutenção 
do emprego, com a exigência de mais contratações, inclusão 
de mulheres, negros e pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho e pelo fim dos correspondentes bancários.

“A plenária que discutiu emprego focou bastante nas 
questões relacionadas à precarização. Isso ficou claro quando 
discutimos a função de correspondente bancário. O governo criou 
esse tipo de bancarização para atender as cidades onde não há 
bancos, mas as empresas desvirtuaram totalmente as atribuições 
dessa função. A plenária deixou claro que não aceita a precari-
zação do emprego bancário”, afirma William Mendes, secretário 
de Formação da Contraf-CUT.

O mesmo grupo discutiu ainda o tema igualdade de opor-
tunidades e o fim de todas as discriminações nos bancos. Entre 
os itens aprovados para inclusão na minuta de reivindicações da 
categoria está o que pede a criação de metas de contratação 
para mulheres, pessoas com deficiência e negros e ainda outro 
pedindo que os dados pessoais dos trabalhadores sejam mantidos 
em sigilo.

Além da garantia de emprego, a mesa específica incluiu 
na pauta da Campanha 2010, a qualificação e requalificação 
profissional dos bancários.

REMUNERAÇÃO EMPREGO

SAÚDE SEGURANÇA
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Desde o retorno das eleições pre-
sidenciais diretas, em 1989, esta será a 
primeira eleição que não contará com 
Luiz Inácio Lula da Silva na disputa. 
Entretanto, o fato é de importância 
secundária se levarmos em conta o que 
está em jogo nessas eleições. Realmen-
te, Lula estará de fora, mas o projeto 
iniciado em seu governo se defrontará 
novamente com o dos tucanos. Caberá 
ao eleitor escolher entre avançar mais 
no que já foi conquistado ou regredir 
a um passado sombrio. A continuidade 
do projeto petista de governo está re-
presentado por Dilma Rousseff. 

Para o sociólogo e cientista polí-
tico Emir Sader, o povo brasileiro está 
sendo chamado a decidir sobre duas 
possibilidades. “Uma é a de que o pe-
ríodo iniciado com a eleição de Lula, 
em 2002, seja apenas um pequeno 
parênteses no projeto de poder de suas 
elites tradicionais, que conduziu o Brasil 
a um estado de flagrante desigualdade 
social e consequente atraso econômico. 
A outra, é de que esse período recente 
venha a servir de trampolim para um 
processo de transformação social que 
moldará a face do nosso País na pri-
meira metade do século XXI, abrindo 
caminho para a superação da barbárie 
neoliberal”, analisa.

A redução da pobreza foi uma das 
principais características do governo 
Lula, seguido de um desenvolvimento 
econômico estável e respeito no exte-
rior. Nas páginas da grande mídia bra-
sileira, repetiu-se durante algum tempo 
que a melhoria econômica produzida 
pela gestão petista teria sido fruto de 
uma conjuntura internacional favorável. 
A tese caiu por terra em 2009, enter-
rada pelos poucos efeitos observados 
na economia brasileira diante da crise 
financeira internacional. Embora tenha-
mos sofrido uma certa desaceleração, o 
Brasil retomou o crescimento mais cedo 
do que a maioria dos países.

Do ponto de vista social, um 
levantamento feito pelo economista 
Marcelo Néri, do Centro de Políticas 

O que está em jogo: melhorar o que aí está ou 
voltar ao passado sombrio?

Sociais da FGV, cerca de 32 milhões 
de pessoas deixaram a linha da po-
breza entre 2002 e 2009. A renda 
dos 10% mais pobres cresceu 72% em 
termos reais per capita, entre 2001 
e 2008, enquanto a dos 10% mais 
ricos aumentou em 11%. São esses e 
outros dados que fazem a aprovação 
do governo Lula e do projeto petista 
de governar bater recordes sucessi-
vos nas pesquisas de avaliação. Em 
março deste ano, uma pesquisa do 
DataFolha apontou que 76% dos 

Enquanto Dilma se estrutura num governo que prioriza o social, José 
Serra traz na bagagem todo o projeto político de desmonte da máquina 
estatal e desvalorização do trabalhador conduzido pelo PSDB, quando foi 
ministro, durante a gestão FHC.

Quando FHC assumiu o governo em 1994, havia 583 mil servidores 
públicos. Esse número caiu para 485,7 mil em 2002. Além disso, durante 
a era tucana diversas categorias do funcionalismo público, incluindo os 
bancários, tiveram seus salários congelados e retirados vários direitos his-
toricamente conquistados no passado, entre 1995 e 2001. Nesse período, 
FHC aprimorou e aumentou o ritmo de execução do Plano Nacional de 
Desestatização (PND), criado por Fernando Collor, em 1991, com o objetivo 
de transferir as empresas públicas para o controle privado. 

No setor bancário, o governo do PSDB tratou de vender vários bancos 
estatais e já preparava os bancos federais para oferecê-los ao capital privado 
estrangeiro. Quando FHC assumiu em 1995, BB e CEF contavam com um 
contingente de 119.380 e 65.076 funcionários respectivamente. Ao deixar 
o governo, em 2002, o número de bancários havia caído drasticamente: 
78.619 no BB e 55.691 na CEF. No atual governo, em setembro de 2009, 
os dois bancos públicos federais contavam, respectivamente, com 114.432 
e 82.00 trabalhadores. Além do setor bancário, FHC tratou de dinamitar 
setores como telefonia, eletricidade e siderurgia. É este modelo de Estado 
Mínimo e privatista que agora o PSDB volta a oferecer ao povo brasileiro, 
sob a conduta do candidato Serra.

E as táticas do PSDB se repetem também no tocante à condução da 
campanha. O partido vem usando a velha tática do medo para tentar as-
sustar o eleitor, tentando até vincular o PT a grupos terroristas e ao crime 
organizado, numa clara demonstração de desespero.  “Não adianta o kit 
baixaria do Serra: o povo quer saber é de propostas e de trajetória”, afirmou 
o deputado petista Ricardo Berzoini.

entrevistas avaliaram a gestão petista 
como boa ou ótima.

Além disso, recordes sucessivos 
nos números da geração de empregos 
formais, do crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), da concessão de 
crédito, do aumento do consumo, 
principalmente nas classes mais pobres, 
demonstram que o Brasil cresceu nos 
últimos oito anos para todos e de forma 
autosustentável, o que comprova isso 
é o respeito econômico e político que 
nossa nação conquistou no exterior.

Serra usa tática do medo
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Ao contrário do que a grande 
mídia divulgou (leia-se Folha de São 
Paulo), Dilma Rousseff não é uma ter-
rorista. Ela é oriunda do movimento 
estudantil e lutou durante os anos 
de chumbo da Ditadura, enquanto o 
candidato tucano, José Serra (PSDB), 
preferiu o exílio por dez anos. 

Constantemente acusada por 
Serra de não ter passado político, o 
conteúdo político de Dilma vem de 
berço: ela é filha de um ex-militante 
do Partido Comunista da Bulgária. 
Após trabalhar como secretária de 
Minas e Energia do governo Olí-
vio Dutra (PT/RS), ela foi escalada 
para a pasta de Minas e Energia do 
governo Lula, em 2002. No cargo, 
conseguiu a construção de platafor-
mas de petróleo da Petrobras (P-51 
e P-52) e que elas fossem realizadas 
por empresas brasileiras. Também 
nessa época, Dilma foi responsável 
pela condução do programa Luz Para 
Todos, que levou energia a cerca de 
um milhão de famílias, especialmente 
no meio rural e no Nordeste. Na 
campanha de 2006, Dilma gerenciou 
uma equipe de ministros responsável 
pela elaboração do PAC e do Plano 
de Desenvolvimento da Educação. 
Após a reeleição de Lula, ela assumiu 
a Casa Civil, decisão influenciada 
por sua boa atuação à frente das 
Minas e Energia.

O jornalista Luís Nassif também 
defende a competência de Dilma 

Os delegados presentes à 12ª Conferência 
Nacional dos Bancários, realizada em julho, no Rio 
de Janeiro, discutiram na plenária final a eleição 
deste ano. No entendimento da maioria dos dele-
gados presentes, o projeto representado por Dilma 
representa a continuidade das políticas iniciadas 
pelo governo Lula de desenvolvimento econômico 
com inclusão social, geração de empregos, respeito 
aos trabalhadores e fortalecimento dos bancos pú-
blicos. Em razão disso, o plenário aprovou o apoio 
à candidatura Dilma Roussef. 

Mas afinal, quem é Dilma?

para governar o Brasil. “Para mim, o 
simples fato de que Dilma comanda o 
maior programa de obras no País nas 
últimas décadas, o PAC, já neutraliza 
todo o discurso de Serra como ‘ad-
ministrador competente e tocador de 
obras’. Quando os vídeos mostrando as 
obras do PAC forem exibidos (ferrovias, 

rodovias, hidrovias, refinarias etc) 
o povo irá ver o quanto o País está 
progredindo e crescendo e, daí, não 
há Metrô ou Rodoanel que sirva de 
comparação. Sem falar que Dilma 
poderá mostrar que, tanto no Metrô 
como no Rodoanel, há dinheiro fe-
deral investido”, avalia.

Bancários apoiam Dilma presidente

Foto: Divulgação
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[ Projeto de Lei ] Isonomia: a pa

Igualdade. Essa é possivelmente uma 
das palavras mais simbólicas da nossa 
língua portuguesa. E um dos sinônimos 
para essa palavra é um vocábulo muito 
conhecido dos bancários: isonomia. A 
palavra “isonomia” vem do grego “iso”, 
igual + “nomos”, lei e significa, literal-
mente, “lei igual”, que estabalece a justiça 
mediante igual direitos a todos, usando 
os mesmos critérios para todos.

Além disso, o princípio da isonomia 
está consagrado no artigo 5º da Consti-
tuição Federal: “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 
Também está disperso por vários outros 
dispositivos constitucionais, tendo em vista 
a preocupação da Carta Magna em con-
cretizar o direito a igualdade: a) igualdade 
racial (art. 4º); b) igualdade entre os sexos 
(art. 5º); c) igualdade de credo religioso 
(art. 5º); d) igualdade trabalhista (art. 7º); 
e) igualdade nas relações de trabalho (art. 
7º) etc. A isonomia deve ser efetiva com 
a igualdade da lei (a lei não poderá fazer 
nenhuma discriminação) e o da igualdade 
perante a lei (não deve haver discrimina-
ção na aplicação da lei). A Constituição 
veda expressamente também distinções 
com relação à origem, raça, sexo, cor, 
idade, estado civil e deficiência física. 

Diante de tantos argumentos a favor 
da igualdade de direitos, os bancários 
agora têm mais um: o projeto de lei 
6.259/05, que trata da isonomia nos 
bancos públicos federais, que após vários 
anos parado, finalmente voltou a andar 
e foi aprovado, no último dia 7/7, na 
Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público (CTASP), da Câmara dos 
Deputados. O PL trata da isonomia de 
salários e benefícios entre os funcionários 
do Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Nordeste do Brasil, 
Banco da Amazônia e da Casa da Moe-
da e estende aos novos funcionários 
dessas instituições os mesmos direitos 
dos antigos. O projeto segue agora para 
a Comissão de Finanças e Tributação 

PROJETO DE ISONOMIA NOS BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS TR

IGUALDADE PARA NOVOS E 
(CFT). Caso aprovada, a lei garantirá aos 
funcionários novos “igualdade de direitos 
salariais, benefícios diretos e indiretos e 
vantagens de que gozam os empregados 
admitidos em período anterior à edição 
das Resoluções nº 10, de 30 de maio de 
1995, e nº 9, de 8 de outubro de 1996”.

“O projeto de isonomia deu um pas-
so importante na Comissão de Trabalho e 
agora vai para as outras comissões. Mas 
para o trabalhador, o que é importante é 
a mobilização. Sem mobilização e pressão 
não é possível conquistar essa vitória”, 
afirmou o coordenador da Comissão dos 
Empregados da Caixa Econômica Federal 
(CEE/Caixa), Jair Ferreira, que destacou 
ainda o processo de articulação entre os 
bancários de bancos federais e entre a 
categoria bancária e outros segmentos 
que buscam a isonomia, como os funcio-
nários da Petrobras, Embrapa e Correios. 
Na Caixa, os dois principais itens alvo de 
reivindicação são o anuênio e a licença-
prêmio.

CTASP – O projeto de lei transitou 
por diversos relatores desde a sua propo-
sição. Somente quando o relator Eudes 
Xavier (PT-CE) assumiu esse encargo e, 
na qualidade de legítimo representante 
da classe trabalhadora, entendeu a le-
gitimidade e urgência na aprovação do 
projeto. Em conjunto com o Sindicato dos 
Bancários do Ceará foi desencadeado 
um intenso esforço no sentido de articular 
politicamente, junto aos parlamentares 
na Câmara Federal e junto ao Governo, 
objetivando a aprovação do projeto. O 
fruto desse esforço foi a aprovação por 
unanimidade na Comissão de Trabalho 
da Câmara. 

“Nós consideramos que é uma situa-
ção que permanece de forma injusta. O 
direito dos trabalhadores deve ser garan-
tido de forma igualitária. No Banco da 
Amazônia, os empregados não têm direito 
à licença-prêmio e, através de acordo 
coletivo, têm direito ao abono anual, mas 

esses cin-
co dias só 
podem ser 
utilizados 
para folga 
no perío-
do de um 
ano, não 
podendo 
acumular 
ou conver-
ter, o que 
é diferen-
te para os 
funcioná-
r ios  que 
ingressa-
r am  a t é 
1 9 9 6 ” , 
disse Sér-
gio Trinda-
de, presi-
dente da Associação dos Empregados do 
Banco da Amazônia (Aeba).

De acordo com o relator do projeto 
na CTASP, deputado federal Eudes Xavier, 
o projeto tramitava há cinco anos, sem 
novidades. Em 1995, ainda no governo 
tucano e com o velho discurso do “estado 
mínimo”, foram retirados vários direitos 
dos servidores públicos. Para o deputado, 
o PL da Isonomia vem para corrigir essas 
falhas cometidas na gestão FHC. “O 
Estado brasileiro hoje tem um superávit 
econômico satisfatório, que dá plenas 
condições de corrigir essa falha. O PL 
resgata a isonomia, dando direitos iguais 
a todos os trabalhadores”, disse.

Xavier esclarece, entretanto, que o 
projeto não tem efeito retroativo e lembra 
que vários deputados cearenses, entre eles 
o deputado petista José Guimarães (Co-
missão de Finanças e Tributação), fazem 
parte das próximas comissões onde o PL 
deve ser apreciado, o que pode favorecer 
sua aprovação. Como tramita em cará-
ter conclusivo, se passar por essas duas 
comissões, não vai necessariamente à 
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alavra dos sonhos dos bancários
TRAZ PARA A REALIDADE UM SONHO ANTIGO DA CATEGORIA: 
E ANTIGOS FUNCIONÁRIOS

plenário. 
Além dis-
so,  será 
encami -
n h a d o 
ainda ao 
S e n a d o 
F e d e -
ra l  que, 
a p r o -
vando o 
p r o j e t o 
s em  a l -
terações, 
o enviará 
p a r a  a 
s a n ç ã o 
do presi-
dente da 
República 
para que 
se torne 

lei. No último dia 3/8 foi escolhido o 
relator do projeto na CFT, o deputado do 
PCdoB/PI, Osmar Júnior.

De autoria do agora senador Inácio 
Arruda (PCdoB-CE) e do deputado Daniel 
Almeida (PCdoB-BA) – o projeto, se for 
aprovado na Comissão de Finanças e 
Tributação, seguirá para a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC). O projeto pede isonomia salarial, 
e de benefícios para os empregados das 
instituições financeiras federais.

Ainda segundo o deputado Eudes 
Xavier, as estimativas da Contraf-CUT 
apontam que o impacto da isonomia 
sobre as folhas de pagamento das insti-
tuições financeiras públicas federais será 
da ordem de 0,5% a 1,5%, dependendo 
das estruturas internas de remuneração. 
Isso ocorre porque os salários dos comis-
sionados, que representam mais de 60% 
das folhas salariais dessas instituições, 
não sofrerão qualquer reajuste, uma vez 
que o valor adicional decorrente da iso-
nomia (anuênio, promoções do PCS etc.) 
será absorvido pelo valor de referência 

das respectivas funções (CTVF no Banco 
do Brasil e CTVA na Caixa Econômica 
Federal).

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
não tem medido esforços na aprovação 
deste e outros projetos de lei de interesse 
da categoria bancária e o deputado Eudes 
Xavier reconhece esse empenho. “Parabe-
nizamos e valorizamos a mobilização feita 
pelo Sindicato dos Bancários que esteve 
sempre presente, lutando pela aprovação 
do projeto, enviando assessores técnicos 
e procurando sempre nos ajudar nesse 
sentido”, afirmou. 

MOBILIZAÇÃO DOS BANCÁ-
RIOS – Não só o Sindicato dos Bancários 
vem se empenhando na aprovação desse 
projeto. Bancários de todo o País, com o 
apoio da Contraf-CUT, vêm fazendo diver-
sas mobilizações no sentido de viabilizar 
o andamento do projeto nas comissões. 
No último dia 5/8, representantes da 
Contraf-CUT e de várias entidades sindi-
cais, representando uma base de mais de 
200 mil trabalhadores, incluindo os ban-
cos públicos e órgãos do serviço público 
federal, reuniram-se na sede da Fenae, em 
Brasília (DF), com o objetivo de debater 
propostas de mobilização para combater 
um problema comum a todos: a falta de 
isonomia entre trabalhadores antigos e 
novos. Ao final do encontro, ficou definida 
a realização de uma reunião ampliada 
até o dia 31/8, em São Paulo (SP). Outro 
ponto acordado pelas lideranças sindicais 
é de propor à Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) a coordenação do processo 
de luta em prol da isonomia.

O diretor da Contraf/CUT e empre-
gado da Caixa Econômica Federal, Plínio 
Pavão, fez um histórico do problema na 
Caixa Econômica e lembrou que as dis-
criminações começaram a partir de 1998, 
época em que os bancos públicos federais 
estavam sendo preparados para a priva-
tização. De 2003 para cá, segundo ele, 
o movimento nacional dos empregados 

da Caixa conseguiu, através de lutas e 
greves, avançar em alguns pontos as 
Apips, o parcelamento do adiantamento 
de férias, o Saúde Caixa, o Novo Plano da 
Funcef e a unificação do Plano de Cargos 
e Salários (PCS). No entanto, ainda falta 
conquistar o Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS), também conhecido como 
anuênio, e a licença-prêmio.

Para Carlos Eduardo Bezerra, pre-
sidente do SEEB/CE e representante da 
Comissão de Empresa dos Funcionários 
do Banco do Brasil, o principal problema 
de isonomia hoje na Instituição é a au-
sência de um PCCS que trate igualmente 
os trabalhadores. Tomaz de Aquino, 
coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB/Contraf-
CUT) aponta quatro questões que afetam 
o caráter isonômico no Banco: ausência 
da licença-prêmio, plano de previdência 
defasado, emperrando a saída de mais 
de mil trabalhadores já aposentados pelo 
INSS e, como consequencia, a falta de 
renovação do quadro pela não autori-
zação do governo para o Banco realizar 
concurso público, além do anuênio que 
não beneficia os novos funcionários. 
“Essa é uma luta muito importante para 
a categoria bancária, porque visa corrigir 
injustiças e distorções, que criam vários ti-
pos de funcionários dentro das instituições 
e isso não deve existir: todo bancário é 
igual e deve ter direitos iguais”, afirma.

Outro ponto definido na reunião 
foi de que cada entidade fará um levan-
tamento sobre o que avançou e o que 
ainda falta conquistar nas empresas que 
representa, para apresentar na reunião 
ampliada que deverá ocorrer em São 
Paulo até o fim deste mês.

DESIGUALDADE DE GÊNERO 
– O tema da isonomia também foi abor-
dado de maneira ostensiva durante a 12ª 
Conferência Nacional dos Bancários, 
realizado recentemente no Rio de Janei-
ro, reunindo cerca de 700 delegados e 
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observadores bancários de todo o País. 
Os conferencistas discutiram, princi-
palmente, a discriminação existente no 
mercado de trabalho.

O economista Miguel Huertas 
Neto, da subseção do Dieese na Con-
traf-CUT, apresentou dados de pesqui-
sas realizadas pelo instituto contando as 
transformações desde 1995 até os dias 
atuais. Ao longo desses 15 anos, muita 
coisa mudou. Em 1995, cerca de 45% 
dos trabalhadores de estabelecimentos 
bancários tinham 10 anos ou mais de 
banco. Já em 2008, esse percentual 
caiu para 29%. A pesquisa também 
registrou o aumento no nível de esco-
laridade e de contratação de mulheres, 
que cresceu consideravelmente.

Em consulta mais recente, o Diee-
se constatou que o emprego bancário 
voltou a crescer em 2010, depois de 
estagnação percebida em 2009. No 
período de janeiro a março deste ano, 
foram registradas 11.053 mil admis-
sões e 8.213 mil desligamentos, um 
saldo positivo de 2.840 novos postos 
de trabalho. A maioria dos admitidos 
foram pessoas de até 30 anos, para a 
função de escriturário (5.946 vagas), 
com remuneração inicial entre 2 a 3 
salários mínimos. Sobre os demitidos, 
a maior parte são homens, ocupando 
cargos gerenciais, com remuneração 
acima de quatro salários mínimos e 
nível superior completo. A maior parte 
das demissões (47,6%) foi sem justa 
causa, seguida de perto (43,88%) por 
demissões a pedido do trabalhador. 
Ou seja, os bancos estão contratando 
mais bancários jovens e demitindo 
aqueles que são mais velhos e, conse-
quentemente, têm mais direitos (leia-se 
também, mais encargos trabalhistas) e 
anos de casa.

Embora o número de mulheres e 
homens admitidos esteja bem equilibra-
do (50,3% e 49,7%, respectivamente), 
a remuneração inicial é visivelmente 
inferior para as trabalhadoras: R$ 
1.770,00 contra R$ 2.600,00 dos 
bancários. Ou seja, não houve redução 
nas desigualdades de gênero.

Durante a conferência, a professo-
ra da Unicamp, Ângela Maria Carneiro 
Araújo, apresentou mais dados sobre a 
discriminação de gênero e raça. “Hoje 
em dia há mais homens em cargos de 
chefia, enquanto as mulheres ficam 
em funções inferiores, sofrendo assé-
dio moral e pressão”, afirma. No que 

diz respeito à ascensão na carreira, 
as mulheres sofrem mais ainda do 
que negros, segundo a professora. “A 
ascensão das mulheres na hierarquia 
dos bancos é limitada. Ela chega até a 
gerente das agências, mas depois são 
poucas as que passam disso”, diz.

Segundo a professora, o nível de 
desigualdade é brutal na categoria. A 
presença de mulheres é de 47%, mas 
apenas 5 a 10% ocupam cargos su-
periores. A transformação do trabalho 
bancário se dá pela reestruturação do 
capitalismo. “Esta transformação foi 
muito rápida. Os bancos deixaram de 
ser movidos pelo trabalho bancário 
com a crescente informatização”, 
ressalta Ângela. Outro impacto foi a 
mudança no trabalho da categoria, 
que passa a ser quantitativo. Os 
bancários são transformados em ven-
dedores de produtos, com exigência 
de novas qualificações, cobranças por 
metas abusivas e com o incentivo a 
competição entre os trabalhadores.

“Todo o movimento sindical apoia 
o projeto de isonomia. Agora, é preciso 
uma conversa com os parlamentares 
para que o projeto seja aprovado, uma 
vez que as negociações com os bancos 
sobre a licença-prêmio não avançaram, 
tendo os bancos tido postura intransi-
gente. Por isso, apoiamos esse projeto 
de lei”, afirma Eduardo Araújo, coor-
denador da Comissão de Empregados 
do Banco do Brasil (COE BB).

A professora da Unicamp, Ân-
gela Maria Carneiro Araújo, que 

par t ic ipou da 12ª Conferência 
Nacional dos Bancários, em julho 
último, apresenta dados alarmantes 
sobre a discriminação de gênero e 
raça. “Hoje em dia há mais homens 
em cargos de chefia, enquanto as 
mulheres ficam em funções inferiores, 
sofrendo assédio moral e pressão”, 
afirma. No que diz respeito à ascen-
são na carreira, as mulheres sofrem 
mais ainda do que negros, segundo 
a professora. “A ascensão das mu-
lheres na hierarquia dos bancos é 
limitada. Ela chega até a gerente das 
agências, mas depois são poucas as 
que passam disso”, diz. Segundo a 
professora, o nível de desigualdade 
é brutal na categoria. A presença de 
mulheres é de 47%, mas apenas 5 a 
10% ocupam cargos superiores.

Em sua exposição, Ângela res-
saltou a extrema importância da 
luta sindical contra as barreiras da 
discriminação de mulheres e negros, 
ainda hoje impregnadas nas empre-
sas do sistema financeiro brasileiro. 
“É inadmissível compactuarmos, em 
pleno século 21, com um sistema que 
discrimina. O avanço tem que passar 
pela ideia de que os sindicatos não 
toleram mais qualquer tipo de discri-
minação. Este é um forte desafio. É 
imprescindível rompermos o ‘telhado 
de vidro’ pelo respeito à diversidade, 
pelo fim das barreiras de entrada que 
alimentam a discriminação de mu-
lheres, negros e negras e deficientes 
físicos”, destaca a professora.
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Desigualdades no mundo do trabalho é 
questão histórica

A ISONOMIA VEM SE 
APRESENTANDO UMA QUESTÃO 

RELEVANTE NAS PAUTAS 
DE REIVINDICAÇÕES DOS 

TRABALHADORES, EM ESPECIAL, 
DOS BANCÁRIOS. PARA ANALISAR 

AS PRINCIPAIS DESIGUALDADES 
QUE AINDA PERDURAM NAS 

RELAÇÕES DE GÊNEROS 
NO MUNDO TRABALHO, O 

BANCÁRIO CONVERSOU COM A 
PROFESSORA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, GEMA 

GALGANI ESMERALDO, 
DOUTORA EM SOCIOLOGIA. 

CONFIRA A ENTREVISTA: 

O Bancário – Pesquisa recente, 
desenvolvida pelo Fundo de Desenvol-
vimento das Nações, revelam que as 
mulheres ganham 17% menos que os 
homens. Essa diferença é maior ainda 
quando comparado os cargos ocupados 
por homens brancos e mulheres negas, 
a diferença é de quase 75%. Mesmo 
com conquistas relevantes no mundo 
trabalho, por que essas diferenças ainda 
perduram?

Gema Galgani – Há na so-
ciedade uma construção histórica de 
uma organização de lugares para os 
homens e para as mulheres que tem 
determinado papéis sociais e também a 
definição salarial, a partir da sua função 
reprodutiva. Somente com o processo 
de industrialização é que vamos ob-
servar a presença das mulheres no 
mundo trabalho. Temos, por exemplo, 

simbolicamente a instalação do 8 de 
Março como o Dia Internacional da 
Mulher, que eu considero um marco. 
Nesse sentido, as bandeiras da luta das 
mulheres são a redução da jornada de 
trabalho e também a necessidade da 
isonomia entre o salário masculino e 
o feminino. Mas aí foi mostrado um 
dado que é fundamental: há ainda em 
algumas categorias uma diferença de 
17%, porque nós mantemos ainda na 
sociedade um sistema de organização 
de prática e de pensamento baseados 
no sistema patriarcal. Nós temos tidos 
avanços com o homem começando a 
compartilhar das tarefas domésticas, da 
educação dos filhos, mas ainda é muito 
insipiente para mudar esse padrão no 
plano profissional. 

O Bancário – Essas diferenças 
salariais contrastam com os dados do 

IBGE que mostram que o número de 
mulheres chefes de família cresceu 
34,9% nos últimos 10 anos. Como po-
demos avaliar esse contraste?

Gema Galgani – Nós temos aí 
uma contradição. Ao mesmo tempo em 
que a sociedade cobra da mulher um 
papel complementar na renda familiar, 
por outro lado a própria sociedade está 
forjando e exigindo da mulher um papel 
de chefe de família, onde ela vai ser 
muitas vezes a única renda na família. 
Você tem uma modalidade variada 
de mulheres que estão nesse padrão 
respondendo pela renda familiar e a 
sociedade ainda não se apercebeu 
que precisa ter a equiparação salarial? 
Nós temos também dados de que hoje, 
mesmo a mulher com mais escolariza-
ção que o homem, ela ainda tem um 
salário menor. 

Foto: Secretaria de Imprensa
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O Bancário – A que se deve o 
fato de os cargos de chefia serem ocu-
pados principalmente por homens?

Gema Galgani – A socieda-
de constrói representações sociais. 
Nessas representações, o homem é 
colocado como o centro das decisões, 
seja no plano econômico ou no plano 
político. O papel social da mulher 
é vinculado ao papel biológico. O 
homem, por outro lado, se vincula ao 
corpo intelectual. A formação desse 
pensamento, que é tão antiga, vai ser 
fundamental na formação do pensa-
mento da sociedade ocidental. Nesse 
sentido, a desigualdade salarial e a 
limitação da mulher nos espaços de 
poder é consequência dessa lógica. 

O Bancário – O fato de muitas 
mulheres terem uma carga horária 
dupla (o emprego e as tarefas domés-
ticas) também é um fator agravante 
dessas desigualdades?

Gema Galgani – Com certeza. 
Mudamos na perspectiva da mobili-
dade da mulher do espaço familiar 
para o espaço público, mercado de 
trabalho e espaço político. Mas nós 
não temos uma mobilidade do ho-
mem para esse espaço privado. Nós 
só vamos ter uma mudança de fato 
nas relações sociais quando homem 
e mulher transitarem nesses dois 
espaços desempenhando as funções 
inerentes a cada espaço. 

O Bancário– Uma conquista 
das mulheres no mundo trabalho foi 
a lei de licença maternidade de seis 
meses. Está tramitando um projeto que 
visa transformar essa lei obrigatória 
para o empregador. Você acredita 
que, com a lei, os empregadores 
passem a evitar a contratação de 
mulheres? De que forma o Estado e 
a sociedade civil devem agir para que 
isto não ocorra?

Gema Galgani– Nós precisa-
mos ficar muito vigilantes com essa 

lei. Porque precisamos fazer uma 
discussão do ganho político que a 
sociedade vai ter. Se nós temos a 
presença da mãe cuidando dessa 
criança nos primeiros seis meses, 

vamos fortalecer o pensamento de 
diferenciação biológica, levando a 
mulher ser reduzida ou excluída do 
mercado de trabalho por conta dessa 
vitória que a sociedade tem. 

O Bancário – Já com relação 
aos homoafetivos e o mercado de 
trabalho, as discriminações que per-
sistem tem as mesmas causas com 
relação às das mulheres? 

Gema Galgani – Eu diria que 
há um agravante até maior, porque as 
mulheres vêm desenvolvendo uma luta 
que tem uma temporalidade maior. Já 
os homoafetivos, numa sociedade 
com um padrão religioso muito forte, 
com um padrão de modelo familiar 
ainda muito forte, com um padrão de 
divisão sexual, estão trazendo uma 
discussão que eu considero que vai 
fundo naquilo que a sociedade tem 
de célula mater, que é a família. É 
uma discussão que remete a revisão 
de uma ordem social muito profunda. 
Por isso eu acho que os direitos que 
eles lutam são ainda muito questio-
nados, polemizados, desqualificados, 
por que é um debate que ainda está 
a se fazer na sociedade. 

O Bancário – Qual a impor-
tância da atuação dos movimentos 
sociais, principalmente das centrais 
sindicais e dos sindicatos, para que 
a isonomia no mundo do trabalho se 
efetive?

Gema Galgani – O trabalha-
dor isolado lutando por isonomia é 
uma é uma voz que não será ouvida. 
A ação dos movimentos sindicais é 
fundamental. É uma luta que o movi-
mento precisa assumir, utilizando-se 
de dados e estatísticas para se colocar 
numa pauta de negociação. É neces-
sário fazer a formação das mulheres 
para elas desconstruírem e resignificar 
seu papel social. São elementos que 
o movimento sindical precisa identi-
ficar e levantar para qualificar suas 
negociações.

nós temos uma série de ganhos na 
sociedade em termos de saúde pú-
blica e de educação. Por outro lado, 
temos também uma luta grande do 
movimento sindical que é de inserir 
o homem nesse processo. Se não, 

“

”

Você tem uma 
modalidade variada de 

mulheres que estão nesse 
padrão respondendo 

pela renda familiar e a 
sociedade ainda não se 
apercebeu que precisa 

ter a equiparação 
salarial.

O trabalhador isolado 
lutando por isonomia é 
uma voz que não será 

ouvida. A ação dos 
movimentos sindicais é 

fundamental.
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Humilhação, medo e sofrimento. 
Sentimentos que várias pessoas viven-
ciam todos os dias no ambiente de 
trabalho. É o assédio moral, uma vio-
lência silenciosa e por isso, difícil de ser 
identificada. O Ministério do Trabalho 
define o assédio moral como “toda e 
qualquer conduta abusiva (gesto, pa-
lavra, escritos, comportamento, atitude 
etc.) que, intencional e frequentemente, 
fira a dignidade e a integridade física ou 
psíquica de uma pessoa, ameaçando 
seu emprego ou degradando o clima 
de trabalho”. Porém, o psicólogo do 
trabalho e coordenador do Núcleo de 
Psicologia do Trabalho da UFC (Nutra), 
Cássio Braz, explica que é preciso levar 
em consideração alguns critérios para 
caracterizar a prática de assédio moral. 
“Para que você possa caracterizar real-
mente uma ação de dano moral como 
uma ação de assédio moral, ela tem 
que ser persistente, duradoura no tem-
po”, explica Cássio Braz. O psicólogo 
explica que, diferente do assédio moral, 
o dano moral não possui uma duração 
prolongada, sendo um ato mais pon-
tual, mas deve ser denunciado.  

Pequenos atos no dia a dia no tra-
balho revelam as ações de uma pessoa 
que comete assédio moral. Dentre eles, 
pode-se destacar as instruções confu-
sas, atribuição de erros imaginários 
aos empregados, exigência de tarefas 
urgentes sem necessidade, fazer críti-
cas ou brincadeiras de mau gosto ao 
trabalhador em público, agressão física 
e moral e isolamento. Braz coloca a di-
ferenciação entre os funcionários como 
a principal característica do assédio 
moral, criando um clima competitivo 
e de desconfiança entre os colegas de 
trabalho.

PACTO DE SILÊNCIO – As 
características atuais do ambiente de 
trabalho impulsionam um clima laboral 
competitivo. A competição pode esta-
belecer um pacto de silêncio em que 
o trabalhador assediado passa a ser 
discriminado também por seus colegas 
que temem ser alvo da violência do 
chefe. O pacto de silêncio dificulta as 
denúncias e banaliza o assédio moral. 

Assédio Moral: sessões de humilhações diárias

O assediado evita fazer a denúncia por 
temer perder o emprego. “No contexto 
de trabalho, de permanente risco de 
perda de emprego, as pessoas tem 
se omitido muitas vezes de denunciar 
o assédio porque a gente sabe que 
a realidade laboral aí fora está muito 
competitiva”, explica Cássio Braz.

A realidade dos bancários não é 
diferente. Eugênio da Silva, diretor da 
Secretaria de Saúde do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, avalia a principal 
causa do assédio moral no meio ban-
cário. Segundo o diretor, houve uma re-
estruturação do trabalho, que estimulou 
a adoção de metas abusivas, gerando 
um ambiente competitivo nos bancos. 
“As metas abusivas geram concorrência 
entre os próprios funcionários e uma 
cobrança excessiva dos gerentes, que 
por sua vez são cobrados pelos seus 
gestores, é um efeito dominó, aí se dá 
a prática do assédio moral”.

CONSEQUÊNCIAS – O assédio 
moral no ambiente de trabalho signi-
fica perdas tanto para o trabalhador 
assediado como para a própria em-
presa ou instituição. Segundo Cássio 
Braz, o trabalhador pode sentir desde 
sintomas simples que comprometem 
seu desempenho no trabalho a casos 

de depressão grave que podem levar 
a um pedido de demissão, desenca-
deando atos mais extremos como o 
suicídio. Para a empresa ou instituição, 
o psicólogo do trabalho explica que o 
assédio pode provocar perda de pro-
dutividade e um péssimo ambiente de 
trabalho, resultando no aparecimento 
de doenças laborais. 

DENÚNCIAS – Após a consta-
tação de que está sendo assediado, 
o trabalhador deve tomar algumas 
medidas. É muito importante que o 
assediado obtenha provas testemu-
nhais ou circunstanciais. Por isso, a 
vítima deve anotar detalhes de cada 
humilhação (dia, mês, ano, hora, local 
ou setor, nome do agressor, nome de 
possíveis testemunhas e relato do que 
aconteceu). Além disso, deve-se evitar 
conversar com o agressor sozinho, 
buscando sempre a companhia de uma 
testemunha ou representante sindical. 
Todas essas medidas irão respaldar a 
denúncia.  O apoio da família também 
é essencial tanto para encorajar a 
vítima a realizar a denúncia como no 
fortalecimento psicológico diante dos 
abusos e humilhações.

No caso dos bancários, Eugênio 
Silva alerta que alguns bancos prepa-
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ram armadilhas para os funcionários 
e relata um caso em que um bancário 
do Santander denunciou o assédio 
para um núcleo interno do banco e 
poucos dias depois foi demitido.  “O 
que o bancário deve fazer é denunciar 
para o Sindicato dos Bancários, para a 
Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego (SRTE/CE) e/ou para a Pro-
curadoria Regional do Trabalho (PRT)”, 
aconselha o diretor.

Denunciar a prática de assédio 
moral no ambiente do trabalho é um 
passo importante para dar fim ao sofri-
mento da vítima. É através de denúncias 
que os trabalhadores podem descons-
truir a ideia de que o papel do patrão é 
impor metas abusivas e criar um clima 
de terror no ambiente do trabalho. 

COMBATE – O SEEB/CE está 
atento para as práticas de assédio con-
tra os bancários. Visando combater o 
assédio moral nos bancos, o Sindicato 
possui a FTI (Força Tarefa Investigativa), 
mecanismo que busca identificar a prá-

• Crises de choro • Dores generalizadas

• Depressão • Insônia

• Alcoolismo

A implantação de medidas que protejam os bancá-
rios e que apliquem as devidas punições aos assediado-
res é um ponto importante na pauta de reivindicações dos 
bancários. Na 12ª Conferência Nacional dos Bancários, 
realizada no de 23 a 25/7, no Rio de Janeiro, o assédio 
moral foi colocado como um dos pontos da Campanha 
Nacional dos Bancários deste ano. 

Durante as negociações deste ano, os bancários 
conquistaram alguns avanços no combate ao assédio 
moral. Esse é o caso dos bancários do Banco do Brasil. 
Foi criado oficialmente, no dia 14 de junho, a Divisão 
da Gestão da Ética, lotada em Brasília. Fruto de uma 
reivindicação antiga dos funcionários do BB, o Comitê 
de Ética é um importante mecanismo dos trabalhadores 
na luta por melhores condições de trabalho. “O Comitê 
de Ética é o ponto inicial para que seja acompanhado 
por dentro da estrutura do banco algo que nós do Sin-
dicato há muito denunciamos que existe, o assédio”, 
explica José Eduardo Rodrigues, diretor do Seeb/CE e 
funcionário do BB.

Porém, José Eduardo lembra que a implantação do 
Comitê deve ser acompanhada de perto pelos trabalha-

tica do assédio na categoria bancária. 
Após o bancário realizar a denúncia do 
assédio moral, os diretores do Sindicato 
visitam a unidade do banco alvo da 
denúncia, aplicam um questionário em 
todos os funcionários para identificar 
o assédio, tabulam os dados e geram 
um relatório. É através desses dados 
científicos que o Sindicato pode se di-
rigir à direção do banco para exigir as 
devidas ações para eliminar a prática 
do assédio. 

É muito importante que a catego-
ria se una para combater esse tipo de 
violência. Qualquer um está sujeito a 
ser assediado. O assédio moral é uma 
violência silenciosa, por isso deve-se 

ficar atento para as atitudes autoritárias 
e os excessos do patronato. As ações 
de combate do Sindicato dependem 
das denúncias dos bancários, por isso 
é importante que haja mobilização de 
toda a categoria. Se você ou algum 
colega sofre assédio moral no ambiente 
de trabalho, denuncie para o Sindicato 
e busque seus direitos.

Alguns sintomas do assédio moral na saúde

Fonte: Barreto, M. Uma jornada de humilhações. 2000 PUC/SP

dores. “Existe, no caso do Comitê de Ética, um item a 
mais para tomarmos cuidado: o BB terá quatro cadeiras 
[na composição], enquanto os funcionários terão apenas 
uma”, adverte.

Combate ao assédio moral é ponto de pauta nas 
negociações com os bancos

SERVIÇO:
Secretaria de Saúde SEEB/CE – 

Telefone: (85) 3252.4266
Para saber mais sobre assédio 

moral, acesse o site: 
http://www.assediomoral.org/
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Abandono, maus-tratos, indife-
rença. Essa é a situação em que se 
encontram muitos animais de rua. Mas 
você sabia que um pequeno gesto seu 
pode mudar esse cenário? A adoção 
de animais é uma importante gesto 
que contribui para diminuir o número 
de animais na rua e muitas organi-
zações trabalham para tornar viável 
o encontro de um dono e seu bicho 
de estimação. É o caso do Grupo de 
Proteção Animal (GPA) que recolhe 
animais abandonados e realiza todo 
o processo de cuidado, desde o trata-
mento veterinário até a adoção.

No início, o grupo tinha o obje-
tivo de recolher três animais por vez 
e, após a adoção, fazer a rotativi-
dade. Mas as demandas foram bem 
maiores. Só esperando para adoção, 
o grupo já tem 14 filhotes.  “Nesses 
dois anos [de existência do grupo], 
já passaram mais de cem animais”, 
disse Renata Machado, presidente do 
GPA. Renata explica que, após serem 
recolhidos, os animais são levados 
a um veterinário parceiro da equipe 
que faz uma avaliação da condição 
do bichinho e, caso necessário, aplica 
medicamentos e exames. Depois, os 
animais são levados para as casas 
dos membros do GPA, que funcionam 
como abrigo, já que o grupo não 
tem sede própria, e ficam a espera 
de adoção.

Os altos custos para a manu-
tenção ainda são uns dos principais 
problemas do GPA. Renata Machado 
conta que a principal renda do grupo 
é resultado da contribuição de R$ 
15,00 mensais dos 15 membros fixos. 
Outra forma que o grupo encontrou 
para angariar recursos foi com o 
programa “Sua Nota Vale Dinheiro” 
da Secretaria da Fazenda do Estado 
do Ceará. Além disso, existem pes-
soas que fazem doações avulsas. 
O dinheiro arrecadado é investido 
em medicamentos, exames, ração e 
castração dos animais. 

Adoção de animais: um ato de amor e cidadania
CONHEÇA O TRABALHO DO GPA, GRUPO QUE RESGATA E INCENTIVA A 

ADOÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS

QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA – 
Todo o trabalho do GPA é voltado para 
combater um problema sério que atinge 
todas as cidades do País e que, muitas 
vezes, é ignorado pelo poder público: 
o abandono de animais nos espaços 
públicos. O Ceará é um estado que 

tem números altos de animais errantes. 
Não existe um levantamento preciso do 
número de animais abandonados, mas, 
segundo dados da Agência Notícias dos 
Direitos dos Animais (Anda), dos 200 
mil cães e gatos de Fortaleza, 30 mil 
vivem na rua. 

Veja o depoimento de algumas pessoas que optaram 
pela adoção para encontrar um animal de estimação:

REGINA COSTA – Mes-
mo já tendo um poodle, Regi-
na Costa adotou Mina há nove 
meses. Mina tem cinco anos 
e foi resgatada pelo GPA na 
rua ao ser atropelada. Após 
um longo tratamento, Mina 
foi adotada por Regina, que 
hoje está muito feliz com a 
companhia da cadelinha. Os 
cães mais velhos são os menos 
requisitados para a adoção, 
pois existe uma maior prefe-
rência por filhotes. Mas Regina 
diz que, por Mina já ter cinco 
anos, não teve muitas dificul-
dades para que a cachorra aprendesse a obedecer. Agora, Regina não pensa mais em 
comprar animais e aconselha que todos pratiquem o gesto de amor que é a adoção. 

“A adoção da Mina foi um grande presente porque vejo nos olhos dela a gratidão, 
a alegria e a paz por agora ter um lar definitivo. Ampliou o meu ser e eu conheci o amor 
verdadeiro e incondicional que só um cachorro sabe doar”.

CIBELE D’ELIA BOAVEN-
TURA – Cibele D’Elia sempre 
apoiou a adoção de animais. Por 
isso, quando viu a foto da cadelinha 
Mell na internet, ela logo entrou 
em contato com o GPA e adotou a 
cachorrinha. Na época, Mell tinha 
apenas 40 dias. Cibele acredita que 
a população brasileira deveria ter 
consciência da importância da ado-
ção, pois milhares de animais vivem 
em situação precária no Brasil.

“A Mell foi um presente de 
Deus. Eu sou muito apaixonada 
por cachorros, e ela tem sido 
uma companheira. Ela é muito 

carinhosa, fica atrás da gente o tempo todo. Tem sido ótimo. Acho que se cada um de 
nós abraçasse a causa da adoção já seria uma grande diferença. É uma questão de 
conscientização social”.
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Renata Machado avalia que não 
existe um motivo definido para o aban-
dono de animais, porém acredita que 
há uma visão geral dos animais como 
objeto na sociedade. “Para as pessoas é 
muito fácil abandonar”, disse. Ela conta 
que já se deparou com o caso de uma 
família que se mudou e abandonou o 
animal na antiga casa, sem comida 
nem água. 

O abandono não é ruim só para 
os animais. O grande número de ani-
mais na rua pode significar um risco 
para as pessoas, pois a transmissão de 
doenças, como calazar e raiva, podem 
aumentar. Segundo dados do Centro 
de Zoonoses de Fortaleza, a incidência 
de animais na rua com calazar é muito 
grande. Em 2009, 6.541 animais em 
Fortaleza tinham a doença, sendo que 
4.197 foram recolhidos e sacrificados. 
“Se esse animal tem calazar e está na 
rua, além de passar a doença para 
outros animais, ele pode passar cala-
zar para a gente”, explica Renata. Ela 
também lembra que a raiva é uma outra 
doença que também é muito grave e 
que se prolifera entre os animais de rua. 

O que pouca gente sabe é que 
abandonar animais é crime. O Decreto 

Lei nº 24.645/34 prevê que maus-
tratos, abuso, ferir, mutilar e abando-
nar animais domésticos e silvestre são 
crimes e podem resultar em detenção 
de três meses a um ano, além do pa-
gamento de multa. Buscando alertar 
a população sobre a importância de 
não abandonar animais nas ruas, o 
GPA promove eventos em parceria com 
outros grupos do Estado durante todo 
o ano. Nos eventos, voluntários fazem 
a distribuição de panfletos e exposição 
de banners para informar à população 
que abandonar animais é crime e que 
pode conferir riscos à saúde pública. 

ADOÇÃO – O GPA busca reali-
zar adoções de forma bem criteriosa. 
Não basta apenas gostar de animais. 
É preciso ter consciência de que se está 
lidando com uma vida e que o animal 
dependerá do dono para sobreviver. O 
GPA promove feiras de adoção, onde 
os animais já saudáveis são expostos. 
Os interessados em adotar passam 
antes por uma entrevista para detectar 
se a pessoa tem condição financeira 
de cuidar do animal e se todos os que 
moram na casa onde o animal vai viver 
estão de acordo com a adoção. Os 

interessados também precisam estar 
conscientes de que o animal deve ser 
castrado. A presidente do GPA explica 
que a castração é uma forma de contro-
le de natalidade dos animais. Todos os 
animais recolhidos pelo GPA e que têm 
por volta de sete meses são castrados, 
através de um procedimento cirúrgico 
simples e de rápida recuperação. 

Ficou interessado em adotar um 
animal? Então, visite as feiras de 
adoção do GPA realizadas sempre no 
Shopping Benfica. Você também pode 
conhecer alguns animais para adoção 
e que precisam de ajuda pela comuni-
dade do GPA na rede social Orkut. O 
grupo também precisa de doação de 
medicamentos e ração.

Ei psiu! Me leva pra casa

Tiana (foto) e seus quatro irmãos foram resgatados pelo GPA. Agora eles estão 
esperando adoção. Se você se interessou, entre em contato com o GPA

Para mais informações sobre 
adoção e doações, entre em 

contato com o GPA através do 
e-mail: gpa.internet@gmail.com 

ou pelos dos telefones (85) 8124-
4000 / 8124-4444.
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Crack – Para muitos, o limite de uso 
é o limite do dinheiro

A invenção do crack, nos anos 
80, ampliou o mercado consumidor da 
cocaína. A droga é mais barata – em-
bora precise ser consumida em maior 
quantidade para satisfazer o usuário. 
Enquanto o papelote de cocaína custa 
em média R$ 20,00 uma pedra do cra-
ck pode ser encontrada por menos de 
R$ 5,00. A cocaína em pó é fervida na 
mistura de água e bicarbonato de sódio 
ou amônia. A água evapora e sobra 
a parte sólida, resfriada em seguida – 
isto é o crack. A pedra é fumada em 
cachimbo ou latinhas de refrigerante/
cerveja. Inalada, vai para os pulmões 
e chega à corrente sanguínea em cinco 
segundos. Os efeitos são quase ime-
diatos: cerca de 15 segundos e são os 
mesmos da cocaína. 

Por causa dos efeitos no ritmo 
cardíaco e na respiração, o crack 
pode ocasionar problemas cardíacos, 
paradas respiratórias, derrames ou in-
fartos. Também afeta o trato digestivo, 
causando náusea e dor abdominal. O 
usuário dorme pouco, não sente fome 
e perde peso muito rápido. 

Em maio deste ano, o presidente 
Lula assinou o decreto que cria o Plano 
Nacional de Combate ao Crack que 
destinou R$ 90 milhões para o Minis-
tério da Saúde, prioritariamente para a 
ampliação dos leitos em hospitais ge-
rais. Mais R$ 210 milhões de recursos 
novos do orçamento do ministério estão 
sendo utilizados para a ampliação de 
centros de Atendimento Psicossocial 
para dependentes químicos, que nas 
cidades com mais de 200 mil habitantes 
passarão a funcionar durante 24 horas.

Em Fortaleza, a situação não foge 
à regra nacional. Segundo a Delegacia 
de Narcóticos, há uma explosão de 
consumo de crack na cidade. Dados 
da delegacia revelam que, entre 2008 
e 2009, houve aumento de 75,7% na 
apreensão da droga na Capital – ape-
nas em 2008 e 2009, a Delegacia de 
Narcóticos (Denarc) apreendeu 177,3 
kg de crack e aproximadamente 242 
gramas por dia. 

TRATAMENTO – Atualmente, há 
85 vagas sendo mantidas pelo Governo 
do Estado. Desse total, 20 são para 
adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas e o restante para pa-
cientes encaminhados pelo Hospital de 
Saúde Mental de Messejana (HSMM), o 
único hospital psiquiátrico de Fortaleza 

A comunidade terapêutica Desafio Jovem, fundada em 1975, combina 
internamento com tratamento ambulatorial. A assistente social e supervisora 
técnica, Danielle Figueiredo, afirma que 99% das pessoas atendidas no Desafio 
Jovem – adultos e adolescentes do sexo masculino, a partir de 16 anos, para 
o caso dos internos, e a partir de dez anos, para o atendimento ambulatorial 
– são usuárias de crack, geralmente em associação com álcool, maconha ou 
outras drogas. 

O espaço realiza cerca de 600 atendimentos por mês, entre usuários e 
famílias. A comunidade não cobra nada pelo tratamento e a família contribui 
de acordo com suas possibilidades.

Como parte do tratamento, está a laborterapia, momento em que os internos 
trabalham a terra. Os internos também têm horário destinado à educação física 
e ao lazer. São 13 internos e o período de tratamento vai de três a nove meses. 
Já durante o processo de ressocialização, a pessoa começa a ir para casa uma 
vez por semana, até a alta terapêutica, quando passa ao ambulatório. 

Os internos têm direito a uma visita por mês, que acontece de segunda a 
sexta-feira, das 15 às 17 horas, coletivamente, ou seja, todos os internos rece-
bem suas visitas numa mesma sala. Os internos podem receber uma ligação por 
semana, de pessoas que estejam na lista autorizada pela família. O ambulatório 
atende em horário comercial e é voltado aos dependentes químicos, que fazem 
o tratamento e voltam para casa, e às famílias dos dependentes. Não há um 
período determinado para o tratamento, mas dura, em média, seis ou sete meses.

A comunidade Desafio Jovem se mantém com doações. No momento, os 
internos estão aprendendo a produzir utensílios de madeira. Em breve a comu-
nidade abrirá um espaço para a venda do material. São muitas as dificuldades 
financeiras, pois, segundo Danielle, os convênios são repassados com atraso e o 
custo do tratamento, para cada interno, é de, em média, R$ 1.600,00 por mês. 
Atualmente, a comunidade acolhe apenas 13 jovens, mas a capacidade é de 40.

que conta com uma unidade exclusiva 
para dependentes químicos. O proble-
ma é que são apenas 20 leitos e somen-
te para homens. Quem não consegue 
vaga no HSMM é encaminhado para 
os outros hospitais psiquiátricos, onde 
os dependentes químicos convivem com 
pacientes que têm transtornos mentais. 

DESAFIO JOVEM: tratamento e 
assistência gratuitos

SERVIÇO:
Comunidade Terapêutica Desafio 

Jovem. Av. Dedé Brasil, n° 565 
– Parangaba. Fone: 30527230. 
E-mail: djceara@djceara.org.

br. Para informações sobre como 
ajudar o Desafio Jovem, veja o 

site da instituição: 
www.desafiojovemdoceara.org.br.

Foto: Arquivo
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Formalização do empreendedor 
individual traz muitas vantagens

Foto: Divulgação

Funcionários da ativa a aposentados do 
BNB lançaram no último dia 9/8 coletivo de 
apoio às candidaturas Dilma Presidente, Cid 
Governador, Pimentel e Eunício Senadores. 
O Coletivo tem como tema “Juntos para fazer 
ainda mais” e “Para o Brasil e o Nordeste 
continuarem a crescer“.

O evento aconteceu em Fortaleza, com 
a presença de cerca de 350 lideranças ban-
cárias, sindicais e associativas, que atuam no 
BNB, além de centenas de trabalhadores da 
Instituição. O evento contou ainda com a pre-
sença de vários deputados federais e estaduais 
e outras personalidades do cenário político e 
sindical cearense.

Bancários do BNB lançam Coletivo de Apoio às Candidaturas Majoritárias

Os profissionais que trabalham 
por conta própria já perceberam que 
existem muitas vantagens com a forma-
lização do seu pequeno negócio pelo 
sistema do empreendedor individual, 
mas desconhecem os benefícios que 
passarão a ter direito. De acordo com 
pesquisa de opinião realizada pelo 
Sebrae em cidades das cinco regiões 
brasileiras, em 2009, 67% dos 534 
profissionais entrevistados acham que a 
situação está melhor para o trabalhador 
que alcançar a formalização. Cerca de 
81%, porém, afirmaram não conhecer 
os benefícios proporcionados pelo tra-
balho formal ou legalizado.

O Empreendedor Individual, cria-
do pela Lei Complementar 128/08, 
teve o deputado José Pimentel (PT/CE) 
como relator na Câmara Federal e co-
meçou a valer a partir de 1º de julho de 
2009 para trabalhadores optantes com 
renda anual de até R$ 36 mil.

Segundo José Pimentel, ex-ministro 
da Previdência Social, já foram formali-
zados mais de 410 mil empreendedores 
individuais em todo o País. Ele disse que 
“o Empreendedor Individual permite que 
trabalhadores informais, como docei-
ros, borracheiros, camelôs, manicures, 
cabeleireiros e eletricistas, entre outros, 
se formalizem com isenção de impostos 
federais. Com uma pequena contri-

buição para a Previdência Social eles 
passam a ter direito a aposentadoria, 
salário-maternidade e auxílio-doença”.

VANTAGENS – O trabalhador 
que legalizar o seu negócio terá uma 
série de vantagens, como a aposenta-
doria por idade, licença-maternidade e 
pensão por morte para proteger a famí-
lia, dentre outros benefícios. Ao legali-
zar seu negócio, o trabalhador também 

terá acesso a linhas de crédito espe-
ciais, com características que atendam 
às especificidades e sazonalidades de 
cada negócio. Para se formalizar como 
empreendedor individual, o trabalhador 
tem de ganhar até o limite de R$ 36 mil 
por ano. Para obter mais informações 
ou formalizar o seu negócio, procure o 
SEBRAE e as salas do empreendedor na 
Assembleia Legislativa ou na Câmara 
dos Vereadores de Fortaleza.

Foto: Drawlio Joca
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