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Cultura do medo. Infelizmente, é assim que muitos gestores investem no 
seu quadro funcional. Pressionando, cobrando metas abusivas, obrigando 
a fazer horas extras que não serão pagas nem compensadas, humilhando 
diante dos demais companheiros de trabalho. Essa realidade está dentro de 
várias agências bancárias Brasil afora. Pesquisa da Contraf-CUT revela que 
oito em cada dez funcionários de bancos no País afirmam que o assédio 
moral é o maior problema que enfrentam no dia-a-dia do trabalho.

Um passo importante no combate a esse verdadeiro monstro das agên-
cias foi dado em janeiro: a assinatura do acordo que visa combater o assédio 
moral dentro dos bancos. 

A formalização traz conquistas importantes. Primeiro, essa é uma forma 
de os banqueiros admitirem que existe assédio dentro das agências. Segundo, 
é uma maneira de resguardar funcionários desse mal e munir as entidades 
sindicais na constante busca de acabar com ele.

O acordo foi assinado pela Contraf-CUT e 51 sindicatos de todo o País, 
com a Fenaban e vários bancos, com adesão ao protocolo do Programa 
de Prevenção aos Conflitos no Ambiente de Trabalho. A adesão, que foi 
voluntária tanto para os sindicatos como para os bancos, já foi firmada 
com Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, HSBC, Citibank, Caixa Econômica 
Federal, Safra, Bicbanco e Votorantim.

O acordo está previsto na cláusula 41ª da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2010/2011. Nele, os bancos que aderirem comprometem-se a 
declarar explicitamente condenação a qualquer ato de assédio. A Fenaban 
deverá fazer uma avaliação semestral do programa, com a apresentação de 
dados estatísticos setoriais, devendo ser criados indicadores que avaliem seu 
desempenho. Nessa edição, publicamos um raio-x desse acordo.

Também nessa edição apresentamos a realidade dos planos de saúde 
dos bancários, um benefício que vez por outra traz prejuízos para o bolso e 
conquistas que vem para uns e para outros não. 

Publicamos ainda o trabalho do Centro de Referência da Mulher, que 
luta contra a violência, mas também para conscientizar a mulher da sua 
força de viver e reagir.

Aqui também, a doação de órgãos é mostrada como um ato de solida-
riedade e de reconstrução de vidas. Uma verdadeira corrida contra o tempo. 
A vida que se segue, mesmo diante da dor da perda.

Por fim, o senador Inácio Arruda (PCdoB/CE) fala sobre a redução da 
jornada de trabalho sem redução de salário e as consequências positivas 
dessa medida para a saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Boa leitura!

1

[   Editorial   ]Nesta edição
Plano de saúde dos bancários: 
vantagens e desvantagens
Enquanto uns não tem reajuste, 
outros já tem aumentos além da 
conta (pág. 2)

Água: como economizar 
para não faltar
Pesquisas apontam que a água é um 
bem em extinção (pág. 4)

O que falta para cumprir a lei da 
acessibilidade
Dez anos depois de regulamentada, 
espaços públicos ainda não cumprem 
a legislação (pág. 5)

AVC: uma doença silenciosa e 
perigosa
O Ceará tem centro especializado 
para prevenir as ocorrências (pág. 6)

Sindicato dos Bancários completa 
78 anos
Fundado em 21/2/1933, o SEEB/CE 
tem história de lutas e conquistas para 
a categoria (pág. 7)

40 horas semanais: luta pela 
redução da jornada continua
Estudos mostram que jornada menor 
traz mais empregos e qualidade de 
vida (pág. 8)

Entrevista: senador Inácio Arruda
Autor da PEC da redução da jornada 
fala sobre a iniciativa (pág. 9)

Luta contra assédio moral ganha 
importante instrumento
Assinado termo do acordo de combate 
ao assédio entre banqueiros, Contraf-
CUT e sindicatos (pág. 10)

Centro de Referência busca fim da 
violência contra a mulher
O Centro presta apoio psicológico 
e acompanhamento sistemático às 
vítimas (pág. 13)

Contraf-CUT completa cinco anos
Em entrevista, o presidente da 
entidade Carlos Cordeiro fala da 
atuação da confederação (pág. 16)

Doação de órgãos é um ato de 
amor e solidariedade
Ao doar, a família atenua seu 
sofrimento e devolve a vida a quem 
sofria na fila de espera (pág. 18)

Combate ao assédio moral: 
luta dos bancários ganha 
instrumento importante
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Plano de assistência: 
quando a saúde dói no bolso!

Diante do caos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) ter um emprego 

que ofereça um plano de saúde é 
um benefício a ser comemorado. 

Entretanto, o que fazer quando o que 
deveria ser um alívio começa a pesar 

onde mais dói: no bolso?
No caso dos funcionários dos bancos 

públicos federais, as principais queixas 
giram em torno na rede credenciada e 
principalmente, dos reajustes que, na 
maioria das vezes, não são feitos em 

proporção com o aumento dos salários.

Os empregados da Caixa Econô-
mica Federal conquistaram uma folga 
no reajuste do plano. A Gerência Na-
cional de Plano de Saúde e Ambiência 
Corporativa (Gesad) divulgou circular 
informando que, em 2011, os valores e 
percentuais de custeio do Saúde Caixa 
permanecerão os mesmos de 2010 
para o exercício de 2011. No comuni-
cado, a Gesad informa ainda que foi 
realizado o estudo atuarial, conforme 
previsto no acordo aditivo à Conven-
ção Coletiva Nacional de Trabalho da 
categoria bancária, para verificação 
da necessidade, ou não, de ajuste nos 
itens de custeio (mensalidade do Grupo 
Familiar, mensalidade do dependente 
indireto, percentual de coparticipação e 
limite do teto anual de coparticipação). 

O Conselho de Usuários con-
cluiu pela não necessidade de rea-
juste, com base não só no relatório 
atuarial, mas principalmente em 
razão do excelente desempenho do 
plano nos últimos quatro anos, cujo 
superávit já atinge a cifra de algo em 
torno de R$ 130 milhões.

Atualmente, o formato de cus-

teio do Saúde Caixa é composto de 
70% das despesas assistenciais pela 
empresa, desde que não inferior a 
3,5% das despesas com pessoal, in-
clusive encargos, e 30% dos titulares/
beneficiários, assim distribuído: 2% da 
remuneração-base (mensalidade do 
Grupo Familiar), R$ 110,00 (mensali-
dade por dependente indireto) e 20% 
das despesas quando da utilização de 
qualquer serviço, com teto anual de 
R$ 2.400,00 (coparticipação). A Caixa 
é também responsável por 100% das 
despesas administrativas.

O representante do Conselho de 
Usuários no Ceará, Laércio Alencar, 
informou que são realizadas reuniões 
trimestrais para acompanhar e avaliar 
o desempenho do plano, inclusive com 
sugestões de credenciamento com o 
objetivo de atender à demanda dos 
empregados da Caixa. “Essa foi uma 
importante conquista que está em 
Acordo Coletivo de Trabalho. Assim, 
podemos contribuir para uma rede 
satisfatória para todos”, disse.

Implantado em 2004, como 
resultado de negociações entre o mo-

SAÚDE CAIXA: sem reajuste em 2011
vimento dos empregados e a Caixa 
no âmbito de um grupo de trabalho 
paritário, o Saúde Caixa é um plano de 
autogestão, com cobertura nacional e 
assistência médica, hospitalar, odonto-
lógica, psicológica, fonoaudiológica, 
fisioterápica, de serviços sociais e de 
medicina alternativa reconhecidos 
pelo Ministério da Saúde. O modelo 
em vigor garante a participação dos 
empregados na gestão do fundo e 
mantém a responsabilidade conjunta 
da empresa sobre sua manutenção. 
Trata-se, na verdade, do quinto maior 
plano de saúde entre os administra-
dos pela própria empregadora, com 
mais de 250 mil beneficiários, entre 
empregados da ativa, aposentados, 
pensionistas e seus familiares. 

O Saúde Caixa possui gestão 
compartilhada e é composto de um 
Conselho de Usuários, com cinco 
representantes indicados pela Caixa e 
cinco representantes eleitos pelos em-
pregados ativos e aposentados usuários 
do plano. Esse Conselho acompanha e 
opina sobre a gestão do Saúde Caixa, 
mas não tem caráter deliberativo.
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[  Planos de Saúde dos Bancários  ]

A Caixa de Assistência dos Fun-
cionários do Banco do Brasil (Cassi) é 
uma empresa de auto-gestão em saúde 
fundada em 27 de janeiro de 1944 por 
um grupo de funcionários do BB. Com 
67 anos de existência, a Cassi é hoje 
uma das maiores instituições sem fins 
lucrativos administradoras de planos de 
saúde do País. Atualmente tem mais de 
700 mil participantes.

O acordo sobre a destinação do 
superávit do Plano 1 da Previ, aprovado 
por mais de 80% dos associados na 
consulta nacional realizada entre os 
dias 9 e 15/12, acabou por beneficiar 
indiretamente também a Cassi, o plano 
de saúde dos funcionários do Banco 
do Brasil. 

Uma das cláusulas do acordo, 
negociada pela Contraf-CUT, pelos 
dirigentes eleitos da Previ e demais 
entidades do funcionalismo do BB, 
entre outras coisas foi criar um be-
nefício correspondente a 20% sobre 

CASSI: superávit trouxe vantagens, mas 
aposentados cobram do BB o plano odontológico

CAMED: reajustes oneram funcionários do BNB

o complemento de aposentadoria. 
Sobre o montante referente aos 20% 
de complemento de benefícios, os as-
sociados contribuirão com 3% à Cassi 
e o Banco do Brasil com outros 4,5%, 
que é a proporção a ser paga pelo 
banco prevista no Estatuto da Caixa 
de Assistência.

Essa entrada de novos recursos 
é muito importante para a Cassi, pois 
é mais dinheiro para investimento 
na melhoria do atendimento, o que 
também vai reverter em benefício dos 
associados. 

O representante do Sindicato dos 
Bancários do Ceará no Conselho de 
Usuários da Cassi, Plauto Macedo, 
informa que as principais queixas dos 
aposentados vêm do Interior, principal-
mente quanto ao número reduzido de 
profissionais conveniados. Entretanto, 
a Cassi tem feito um esforço enorme 
para diminuir essa carência.

Plauto avalia que outra preocupa-

ção é com relação a exclusão da Cassi 
no plano odontológico e os aposenta-
dos que também não foram incluídos 
no plano. É urgente e necessário que o 
plano contemple a todos. O BB afirmou 
que estuda a inclusão desse grupo, mas 
até agora, nada de conclusivo. Os apo-
sentados temem que isso seja o início 
de um projeto de quebra de isonomia, 
pois historicamente todos os benefícios 
para o pessoal da ativa era extensiva 
aos aposentados, mas com o plano 
odontológico isso não aconteceu. 

“Como representante do Conselho 
de Usuários e diretor do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, conclamo a todos 
os aposentados do BB a se engajarem 
nessa luta e sugiro que enviem e-mails 
para Aldemir Bendine, presidente do 
BB (presidência@bb.com.br) cobran-
do a implantação imediata do plano 
odontológico sem ônus e isonomia de 
tratamento. No país de todos, plano 
odontológico para todos”, convoca ele.

Os funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) contam com 
a assistência da Camed, mas reclamam 
constantemente dos reajustes que one-
ram ainda mais o bolso dos associados. 
Segundo o presidente da Associação 
dos Aposentados do BNB (AABNB), 
Miguel Nóbrega, o aumento no plano 
de saúde nos últimos anos representou 
um acréscimo de 58,17%, enquanto 
que o reajuste do benefício da Capef 
(Caixa de Previdência do BNB), ficou 
em torno de 12,93%. 

No último dia 28/12, Nóbrega 
participou de audiência com o pre-
sidente do Banco, Roberto Smith, e 
apresentou propostas para tentar sanar 
esses problemas, tais como: introdução 
de alterações estruturais nos planos de 
saúde que impliquem em modificações 
no plano de custeio de despesas mé-
dicas e adoção de profundas medidas 
redutoras das despesas administrativas.

Para o representante do Conse-
lho Deliberativo da Camed, Roberto 
Figueiredo, o que o associado mais 
deseja é ser bem atendido no mo-
mento em que precisa. Ele revela que 
existem algumas dificuldades quanto 
ao credenciamento, mas a Camed 
vem tentando diminuir as pendên-
cias que existem, principalmente no 
Interior. Entretanto, ele analisa que é 
necessária uma mudança no estatuto 
da entidade para dar mais voz aos 
conselheiros eleitos. 

Figueiredo avalia ainda que o 
reajuste acaba sendo um mal neces-
sário devido aos históricos déficits das 
gestões passadas, resultados da má 
administração do plano. “Em alguns 
casos, ou o plano era reajustado ou 
parava de funcionar. O problema é 
que quem acaba pagando por isso é o 
funcionário”, disse.

No início do ano, em reunião 

da mesa de negociação perma-
nente, Banco e representantes dos 
funcionários acordaram a realiza-
ção de um grupo de trabalho para 
discutir Camed. Os trabalhos foram 
iniciados no dia 19/1 e continuam 
em andamento. Segundo Roberto 
Figueiredo, o objetivo é apresentar 
sugestões e propor melhorias no 
serviço da Camed. “O prazo para 
conclusão do GT ainda não foi de-
terminado, mas uma coisa é certa: 
será de curto prazo. Ao final, entre-
garemos esse estudo às diretorias 
do BNB e Camed e esperamos que 
isso dê resultado concreto para o 
funcionalismo”, afirmou Figueiredo. 
Para Tomaz de Aquino, diretor do-
SEEB/CE, a  solução dos problemas 
da Camed passa necessariamente 
por um melhor comprometimento da 
direção do BNB, que precisa contri-
buir mais com as despesas da caixa.
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[  Consumo consciente  ]

Água: recurso precioso, mas escasso
Dependemos da água para viver. 

Água é o recurso mais precioso que 
a Terra fornece à humanidade. É a 
nossa fonte de vida. No entanto, esse 
bem está ameaçado e pode faltar. 
Somente agora, a sociedade começa 
a perceber os riscos que a água vem 
sofrendo por conta do desperdício e 
da contaminação de esgotos, lixo e 
resíduos de agrotóxicos e industriais.  
Atualmente, cerca de metade da po-
pulação mundial (mais de 3 bilhões 
de pessoas) enfrenta problemas de 
abastecimento desse recurso.

De toda a água existente no Pla-
neta, 97% corresponde à água salgada 
(imprópria para o consumo) e somente 
3% corresponde à doce. Ainda, desses 
3%, apenas 1% é de água potável. 
Essa pequena quantidade é distribuída 
desigualmente pela Terra para atender 
a toda população mundial.

Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO), a escassez de água 
já afeta 1,2 bilhão de pessoas em todo 
o mundo, enquanto outros 500 milhões 
já começam a sofrer pela falta do 
recurso. Cerca de 1/3 da população 
mundial vai experimentar os efeitos 
da falta de água nos próximos 20 
anos, conforme um estudo divulgado 
pelo International Water Managment 
Institute (Instituto Internacional de Ge-
renciamento de Água, IWMI, na sigla 
em inglês). A pesquisa também aponta 
para o desaparecimento de mananciais 
como poços, lagos e rios.

O Brasil detém cerca de 12% 
da água doce disponível no mundo, 
mas mais da metade (54%) desse total 
localiza-se na Amazônia e na bacia do 
rio Tocantins, onde está a menor popu-
lação por quilômetro quadrado do País. 
Essa situação faz com que metrópoles 
dos Estados do Nordeste e do Sul/
Sudeste brasileiros sejam obrigadas a 
buscar água em mananciais cada vez 
mais distantes, devido à poluição das 
águas por dejetos humanos e industriais 
e ao assoreamento de rios, lagos e 
represas, a um custo muito elevado e 
com sérios danos ao meio ambiente.

Cada nova represa e reservatório 

de água provocam desmatamento e, 
por isso, colaboram na diminuição do 
ciclo das chuvas e na quantidade de 
água doce disponível nessas regiões. 
As pessoas continuam poluindo e des-
perdiçando água. É importante chamar 
a atenção de toda a sociedade para a 
urgente mudança de postura frente aos 
desafios ambientais que indicam cená-
rios catastróficos para o meio ambiente.

Não dá para viver sem água. É 
preciso ter em mente que cada um 
tem uma parcela de responsabilidade 
na preservação desse recurso. Então, 
a solução é fazer um uso racional do 
precioso líquido. Para os consumidores 
isso significa, além de economizar com 
a conta, contribuir para a integridade 
dessa fonte tão valiosa.

DICAS PARA BOM USO DA ÁGUA

1. BANHO RÁPIDO – Se você demo-
ra no banho, gasta de 95 a 180 litros 
de água limpa. Banhos rápidos (de no 
máximo 15 minutos) economizam água e 
energia.

2. ESCOVANDO OS DENTES – Se a 
torneira ficar aberta enquanto se escova 
os dentes, consome-se até 25 litros de 
água. Então, o melhor é primeiro escovar 
e depois abrir a torneira.

3. TORNEIRA FECHADA – Torneira 
aberta é igual a desperdício. Com a tor-
neira aberta, você gasta de 12 a 20 litros 
de água por minuto. Se deixar pingando, 
são desperdiçados 46 litros por dia.

4. DESCARGA – Uma descarga chega 
a utilizar 20 litros de água em um único 
aperto! Então, aperte a descarga apenas 
o tempo necessário.

5. LAVANDO LOUÇA – Ao lavar lou-
ças, não deixe a torneira aberta o tempo 
todo (assim você desperdiça até 105 li-
tros). Primeiro passe a esponja e ensaboe. 
Depois enxágue tudo de uma só vez.

6. LAVANDO O CARRO – Lavar o 
carro com uma mangueira gasta até 560 
litros de água em 30 minutos. Quando 
precisar lavar o carro, use um balde!

7. MANGUEIRA, VASSOURA E BAL-
DE – Ao lavar a calçada, não utilize a 
mangueira como se fosse vassoura. Utilize 
uma vassoura de verdade e depois jogue 
um balde d’água (assim você economiza 
até 250 litros de água).

8. JARDIM – Regando plantas, você gas-
ta cerca de 186 litros de água limpa em 
30 minutos. Para economizar, guarde a 
água da chuva e regue sempre de manhã 
cedo, evitando que a água evapore com 
o calor do dia.

9. AQUÁRIO – Quando for limpar o 
aquário, aproveite a água para regar as 
plantas. Esta água está enriquecida com 
nitrogênio e fósforo, o que faz muito bem 
para as plantas.

10. PRESSÃO POLÍTICA – Não adianta 
só economizar. É preciso brigar por políti-
cas públicas que cuidem dos rios e lagos 
e garantam água potável para todos. 

Estudo revela 
dados da 
escassez

A alarmante extensão da 
escassez de água no mundo foi 
detalhada em um mapa elabo-
rado pelo International Water 
Managment Institute (Instituto 
Internacional de Gerenciamen-
to de Água, IWMI) apresentado 
em Estocolmo, na Suécia e sua  
Avaliação Compreensiva do 
Gerenciamento de Água em 
Agricultura afirma que um terço 
da população mundial sofre 
com algum tipo de escassez 
de água.

Segundo o relatório e o 
mapa, existem dois tipos de 
escassez de água. A escassez 
econômica ocorre devido à fal-
ta de investimento e é caracte-
rizada por pouca infraestrutura 
e distribuição desigual de água. 
A escassez física ocorre quando 
os recursos hídricos não con-
seguem atender à demanda 
da população. Regiões áridas 
são as mais associadas com a 
escassez física de água.
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[  Cidadania  ]

Lei da Acessibilidade completou 10 anos, 
mas não é cumprida

Em  2000 ,  o 
Congresso Nacional 
votou e aprovou a 
Lei da Acessibilidade, 
regulamentada após 
quatro anos através 
do Decreto nº 5.296.  
A lei foi criada para 
garantir facilidades 
de acesso aos porta-
dores de deficiência 
em locais públicos. 
Dez anos depois é fá-
cil enxergar os poucos 
avanços na cidade de Fortaleza (como 
rampas e pisos táteis), mas a não-
aplicabilidade da lei salta aos olhos 
de quem costuma observar, com um 
pouco mais de atenção, seus espaços 
públicos.

Segundo o IBGE, Censo 2000, 
existem 24,6 milhões de pessoas com 
algum tipo de deficiência ou incapaci-
dade no Brasil. Feita por amostragem, 
a pesquisa aponta para um número 
expressivo, que representa 14,5% da 
população brasileira, e deveria impul-
sionar adaptações de forma proporcio-
nal, em ruas, praças e prédios públicos. 

A lei prevê atendimento prioritário, 
implantação de acessibilidade arqui-
tetônica, urbanística, aos transportes 
coletivos, à informação e comunicação, 
além de ajudas técnicas desenvolvidas 
por pesquisas em novas tecnologias. 

Para a acessibilidade tornar-se algo mais palpável é preciso vontade 
e decisão de toda a sociedade. Essa necessidade fica clara com atitu-
des – talvez não muito isoladas – de alguns cidadãos. “O ônibus estava 
na parada, o ajudante levou o cadeirante até a porta central que tinha 
elevador, mas o motorista não abriu. O ajudante ainda correu para falar 
com o motorista e todos os passageiros avisaram que tinha um rapaz 
para subir, mas ele não esperou e saiu”, testemunhou a contadora Cibele 
Pinheiro, usuária diária de transportes coletivos.

Esse tipo de comportamento sugere que tornar uma cidade mais 
acessível também é uma questão de cidadania e a falta de cooperação 
dificulta a obtenção de resultados satisfatórios nesse sentido. “Para tudo 
isso ser feito da melhor maneira é preciso construir uma nova cultura, 
incorporar novos paradigmas. E isso leva tempo”, afirma Zilsa. 

Desde 1998, no dia 3 de 
dezembro é celebrado o Dia 
Internacional da Pessoa com 
Deficiência. A data foi instituída 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e visa promover 
o debate sobre os problemas 
enfrentados por cerca de 650 
milhões de pessoas no mundo, 
27 milhões delas no Brasil. 

– Rampas de acesso e 
sinalização de alerta em volta 
de obstáculos são instalações 
obrigatórias apenas para 
construções novas ou aquelas 
que venham a passar por 
reforma.

– No planejamento das 
vias, praças, ruas, parques e 
demais espaços públicos estão 
previstos a construção ou a 
adaptação de calçadas, com 
rampa ou elevação da via para 
travessia de pedestre em nível e 
a instalação de piso tátil.

– As exigências devem ser 
cumpridas de acordo com a 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

– O site do Palácio do 
Planalto (www.planalto.gov.br) 
disponibiliza o texto da lei na 
íntegra.

– O CONADE (Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência) 
é um órgão superior de 
deliberação colegiada criado 
para acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento de uma 
política nacional para inclusão 
da pessoa com deficiência e das 
políticas setoriais de educação, 
saúde, trabalho, assistência 
social, transporte, cultura, 
turismo, desporto, lazer e 
política urbana dirigidos a esse 
grupo social.

Fique sabendo

Vontade e decisão

Mesmo com tanto tempo para seguir 
a legislação, existem serviços públicos 
que podem se adaptar até 2014. 

Segundo a arquiteta e professora 
do Curso de Arquitetura da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), Zilsa 
Santiago, a acessibilidade dos espaços 
coletivos ainda é tímida e secundária. 
“Existem problemas na cidade que 
não são de hoje, um deles é a faixa 
estreita de passeio nas calçadas, isto 
por si só gera uma dificuldade de 
tornar este local acessível”, afirma. Ela 
ainda aponta os erros mais recorren-
tes: desníveis na entrada de edifícios 
e nas calçadas, falta de rampas junto 
às faixas de pedestre, falta de sinais 
sonoros para deficientes visuais e locais 
sem pavimentação ou com pedras que 
dificultam a mobilidade de cadeirantes 
ou usuários de muletas.
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[  Saúde em alerta  ]

Uma em cada seis pessoas 
no mundo terá um AVC

Com base em informações do Mi-
nistério da Saúde, a cada cinco minutos, 
um brasileiro morre por causa de um AVC 
(acidente vascular cerebral). Especialistas 
alertam que a maioria dos brasileiros 
desconhece os sintomas da doença e não 
procura o médico. São quase 100.000 
mortes por ano no Brasil. Na maioria dos 
casos, o AVC, popularmente chamado de 
derrame, é causado pelo entupimento 
de uma artéria cerebral por um coágulo, 
impedindo o sangue de chegar a outras 
áreas do cérebro. A Organização Mun-
dial de AVC estima que uma em cada 
seis pessoas no mundo terá um acidente 
vascular cerebral na vida.

Há dois anos, uma pesquisa do 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da 
USP (Universidade de São Paulo), pergun-
tou a 800 pessoas nas ruas das cidades 
de Ribeirão Preto, São Paulo, Salvador 
e Fortaleza quais os sintomas do AVC. 
Somente 15,6% dos entrevistados sabiam 
o significado da sigla. Ainda segundo a 
pesquisa, a maioria dos entrevistados 
confundiu a doença com paralisia, con-
gestão, trombose ou nervosismo.

Os sintomas de um AVC são fraque-
za ou dormência súbita em um lado do 
corpo, dificuldade para falar, entender 
ou enxergar, tontura repentina e dor de 
cabeça muito forte sem motivo aparente. 
“As pessoas esperam se vão melhorar e 
não procuram a emergência”, alerta a 
integrante do Departamento de Doenças 
Cerebrovasculares da Associação Brasi-
leira de Neurologia (ABN), Sheila Martins. 

Para o 
neurologista 
e coordena-
dor da pes-
quisa, Octá-
vio Marques 
Po n t e s ,  o 
b r a s i l e i r o 
não enca-
ra  o  AVC 
como uma 
doença que 
n e c e s s i t a 
de imediato 

atendimento médico, porque acha que 
não existe tratamento. “A doença está 
presente na vida das pessoas, mas a 
maioria vê como sem tratamento”, 
disse. Pontes informou que, desde 
2001, está disponível na rede pública e 
privada o tratamento trombolítico, que 
consiste na aplicação de remédios para 
desobstruir a artéria e restabelecer o 
fluxo sanguíneo, considerado o método 
mais eficaz. 

Tratamento
A recomendação é que o paciente 

inicie o tratamento cinco horas após o 
aparecimento dos primeiros sintomas. 
O atendimento rápido aumenta em 30% 
as chances de sobrevivência, segundo 
Pontes. Um levantamento da Associação 
Internacional de AVC (ISS, em inglês) 
constatou que 15% dos pacientes que 
tiveram um acidente vascular cerebral 
podem morrer ou sofrer novo problema 
no prazo de um ano. 

Os especialistas alertam ainda que é 
possível prevenir o AVC, desde que sejam 
adotados cuidados no decorrer da vida 
entre eles praticar exercícios físicos, ter 
alimentação saudável e evitar o fumo, 
o consumo de álcool, além de ficar em 
alerta com as taxas de pressão e do co-
lesterol. A doença incide na população 
com mais de 65 anos, mas pode ocorrer 
em jovens e até recém-nascidos. 

Além da prevenção, os médicos 
apontam a necessidade de ampliar a rede 
com tratamento específico para o AVC.

Ceará inova com 
serviço específico 
para o AVC

O estado do Ceará possui 
a unidade de assistência de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
que funciona no Hospital Geral 
de Fortaleza. Segundo dados do 
Programa Estadual de Atenção 
ao AVC, inovação no serviço 
público, o Ceará é o único estado 
brasileiro que conta com um 
programa de governo específico 
para o AVC. Em todo o Estado são 
22 mil novos casos por ano. 

No Dia Mundial do AVC, 29 
de outubro de 2010, a Secretaria 
da Saúde do Estado e o Hospital 
Geral de Fortaleza divulgaram 
os resultados de um ano da 
Unidade de AVC do HGF. Foi 
inaugurada no dia 29 de outubro 
de 2009 e de lá para cá, segundo 
levantamento feito pelo diretor da 
Unidade, João José de Carvalho, 
foram evitados 200 óbitos e 
400 pacientes ficaram livres de 
sequelas provocadas pelo Acidente 
Vascular Cerebral. “Esses números 
são uma comprovação de que com 
assistência rápida e de qualidade 
é possível controlar e reduzir o 
AVC, a doença que mais mata 
no Ceará e no Brasil”, afirma o 
secretário da Saúde do Estado, 
Arruda Bastos. 

O secretário Arruda Bastos 
lembra dos investimentos já 
feitos para o controle do AVC na 
Unidade do HGF, com a aquisição 
do moderno tomógrafo multislice 
por R$ 2.755 mil, que faz o 
exame em apenas cinco segundos 
enquanto os equipamentos 
menos modernos realizam em 
20 minutos. Ele informa que nas 
nove policlínicas tipo II, que estão 
sendo construídas no Interior do 
Estado, a população terá acesso 
a tomografia sem necessidade de 
deslocamento para a capital. Hoje, 
na rede estadual, o exame só é 
feito no HGF.
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[  Comemoração  ]

Setenta e oito anos de luta em 
defesa da categoria bancária no Ceará. 
Se o momento é festivo, é também de 
reflexão sobre a importância do sindica-
lismo para concretizar as conquistas da 
categoria. Nessa reflexão, os bancários 
devem levar em conta sua capacidade 
de lutar e de resistir às agressões do 
patronato.

Fundado em 21 de fevereiro de 
1933, o Sindicato dos Bancários do 
Ceará enfrentou resistência dos ban-
queiros e a repressão e intervenção 
em dois longos e negros períodos da 
ditadura – a do Estado Novo e a que 
se originou do golpe militar de 1964. 
Mesmo nos períodos mais adversos, os 
combativos bancários nunca desistiram 
da luta por seus direitos e pela redemo-
cratização do País.

Ao longo dos seus 78 anos, o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará passou 
por grandes desafios. Bancários do setor 
público e privado se uniram em torno da 
entidade em busca de melhores condi-
ções de trabalho, garantia de emprego 
e aumento real de salário, sem esquecer 
a melhoria da qualidade do atendimento 
a clientes e usuários dos bancos.

O nosso Sindicato esteve presente 

SEEB/CE: 78 anos de lutas e conquistas

e atuante nas principais bandeiras de 
lutas da categoria, como também nas 
grandes lutas de transformação demo-
crática de nosso País, como: o Estado 
Novo de Getúlio Vargas, a Ditadura 
Militar, as Diretas Já, no impeach-
ment de Collor, contra as demissões 
e privatizações do governo FHC e na 
eleição do Presidente Lula, nos seus dois 

mandatos, e mais recente, na eleição 
da presidente Dilma, sempre com o 
objetivo de buscar melhorias para a 
categoria e para o povo brasileiro.

Apesar do ciclo está mais favorá-
vel à luta dos trabalhadores, o terreno 
continua cheio de desafios. Nas últimas 
campanhas salariais, os bancários ini-

ciaram um processo de retomada do 
poder aquisitivo, garantindo aumento 
real de salários, afora ter conseguido 
unificar as negociações, o que forçou 
a elevação dos índices discutidos com 
o patronato.

O Sindicato sempre esteve à frente 
das denúncias contra a irresponsa-
bilidade social dos banqueiros para 
com a sociedade, fazendo contraste 
entre os altos lucros dos bancos e o 
atendimento precário que presta aos 
clientes. Também, uma das preocupa-
ções da entidade é com nossa atuação 
política junto à sociedade, tendo como 
principal exemplo as caravanas contra 
as privatizações dos bancos públicos 
e as estatais, denunciando em 132 
municípios do Ceará, através de atos 
públicos, a intenção de FHC de vender 
o nosso patrimônio.

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará é uma referência na história do 
sindicalismo nacional, sempre trilhando 
sua trajetória dentro dos princípios da 
democracia e igualdade de direitos. 
O Sindicato acredita que apenas a 
experiência conquistada com anos de 
luta poderá manter vivo o espírito de 
mobilização dos trabalhadores.

Passeata pelo 
Centro de 
Fortaleza, 
greve de 
1987
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[  40 horas semanais  ]

Estudos comprovam: trabalhar 
menos de 40 horas por semana reduz 
os riscos de doenças físicas e mentais, 
pode gerar empregos, melhorar a 
produtividade e a qualidade de vida 
do trabalhador. A relação tempo de 
trabalho e qualidade de vida é científi-
ca e objeto de estudos internacionais, 
como o mais recente, da Agência de 
Saúde Pública do governo de Barce-
lona, na Espanha. Durante um ano, 
pesquisadores acompanharam quase 
3.000 pessoas de várias profissões e 
classes sociais. Observaram que rotinas 
superiores a 40 horas de trabalho por 
semana prejudicam o sono e tornam 
homens e mulheres mais vulneráveis à 
pressão alta, doenças cardiovasculares, 
ansiedade e depressão, a fumar mais e 
se alimentar mal. 

No Brasil, a jornada máxima es-
tabelecida pela Constituição é de 44 
horas. De acordo com o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), mais comuns 
em todos os ramos de atividade e em 
todas as regiões do País são as jornadas 
de trabalho superiores, inclusive, ao 
teto de 44 horas.

Além disso, especificidades como 
baixos salários ou políticas de metas  
como nos bancos, exigem excesso de 
trabalho na maior parte das atividades 
econômicas, até mesmo de quem já por 
lei tem jornadas inferiores a 40 horas 
devido a suas implicações à saúde. Para 
muitos bancários, a jornada legal de 30 
horas semanais é ilusão. O Sindicato 
dos Bancários do Ceará recebe várias 
denúncias de extrapolação de jornada, 
seja em bancos públicos ou privados.

REIVINDICAÇÃO ANTIGA – 
No começo da Revolução Industrial, 
os trabalhadores já lutavam pela re-
dução da jornada. Afinal chegavam a 
trabalhar até 18 horas por dia. Havia 
mortes e mutilações dos que não resis-
tiam e desmaiavam ou dormiam sobre 
as máquinas. Ao longo do século 19, 

Redução da jornada de trabalho
significa qualidade de vida

as lutas operárias deram os primeiros 
passos rumo a mudanças. Em 1847, 
na Inglaterra, e, em 1848, na França, 
foi conquistada a jornada de dez horas 
diárias. Em 1886, nos Estados Unidos, 
em protestos pela redução de 16 para 
oito horas, em Chicago, seis trabalha-
dores foram mortos pela repressão e 
outros cinco condenados à forca no 
dia 1º de Maio – daí a data relembrada 
em quase todos os países do mundo. 

No Brasil, a Constituição de 
1988 reduziu a semana de trabalho 
de 48 para 44 horas. Atualmente, 
tramita no Congresso o Projeto de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 393, 
que prevê redução para 40 horas se-
manais, passando para 35 horas dois 
anos depois. No Japão, desde 1992 
a jornada é de 40 horas. A França 
diminuiu de 39 horas semanais para 
35 em janeiro de 2000.

SE ALIMENTAR MAL 
Pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino 
Unido, concluíram que longas jornadas alteram 
a dieta de homens e mulheres, facilitando a 
chegada de doenças cardiovasculares e câncer. 
Aborrecimentos como estresse causado por 
pequenas discussões com colegas, reuniões ou 
perda de prazo podem empurrar para uma má 
alimentação, para o consumo de álcool, fumo e 
outras drogas.

RISCO DE ACIDENTES 
Na Universidade de Yale, EUA, cientistas 
descobriram que o risco de acidente entre 
os manufatureiros é 88% maior para os que 
trabalham mais de 64 horas quando comparados 
aos que trabalham 40 ou menos.

HIPERTENSÃO
Estudo da Universidade da Califórnia, EUA, com 
mais de 24 mil trabalhadores revelou que os que 
trabalham entre 41 e 50 horas têm 17% a mais de 
risco de ter pressão alta. Entre os que trabalham 
mais de 50 horas, a taxa é de 29%. Já aqueles com 
jornadas inferiores a 40 horas, é de 14% a mais.

ATAQUE CARDÍACO
A Faculdade de Medicina Mount Sinai, EUA, 
mostrou estudos que associam o ataque cardíaco 
a extensas jornadas. Quem trabalha até 40 horas 
semanais corre duas vezes menos risco de infarto.

PROBLEMAS PARA DORMIR
Pesquisadores da Universidade de Nova 
Gales do Sul, na Austrália, entrevistaram 
trabalhadores de hotéis de luxo. Concluíram 
que os sem vínculo empregatício – que chegam 
a trabalhar mais de 44 horas semanais – têm 
mais problemas para dormir, se alimentam mal 
e enfrentam conflitos familiares.

O QUE PODE CAUSAR UMA LONGA JORNADA
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[  40 horas semanais  ]

Senador, como surgiu a ideia 
dessa Emenda Constitucional?

Inácio Arruda - A Emenda da redu-
ção de trabalho surgiu do sentimento que 
todos nós tínhamos desde a reforma da 
Constituição em 1988. Naquele época, no 
enfrentamento com a turma do Centrão, 
tivemos que recuar na proposta, pois já em 
88 deveria ser de 40 horas, mas terminou 
em 44 horas.  Pós-Constituição, iniciou-se 
um grande debate e que novas questões 
seriam levantadas no mundo do trabalho. 
Eu considerei que a questão mais impor-
tante, e que mais ganhos traria para os 
trabalhadores,  seria a redução da jornada 
de trabalho. Assim, fui atrás do Senador 
Paulo Paim, na época deputado como eu, 
e colhemos todas as assinaturas necessá-
rias para elaborar essa Emenda, que hoje 
consegue grande apoio dos parlamentares 
e espero seja aprovada brevemente.

Atualmente como está a tra-
mitação do Projeto de Emenda 
Constitucional?

Inácio Arruda – Hoje a Emenda 
à Constituição, fruto dessa compreensão 
que tínhamos que dar esse passo, para 
reduzir a jornada de trabalho, porque a 
produtividade fruto das conquistas tecno-
lógicas avançaram demais, está para ser 
votada no Congresso. Agora, estamos 
tentando sua aprovação. A primeira con-
quista foi a aprovação na Comissão de  
Tributação e Justiça, na Câmara. Depois 
formou-se uma Comissão de Mérito, que 
realizou o debate com toda a sociedade, 
através de audiências públicas com todos 
os setores do setor produtivo, com em-
presários e trabalhadores. Isso permitiu 
que, por unanimidade, fosse aprovada na 
Comissão Especial a Redução da Jornada 
de Trabalho. 

Os empresários se dizem con-
tra a redução da jornada e houve 

Expectativa de gerar mais de 2 milhões
de empregos

até mobilização nesse sentido. O 
que o senhor acha desse posicio-
namento?

Inácio Arruda – Os empresários 
se assustaram com a aprovação nessa 
Comissão Especial e conseguiram im-
pedir que a matéria fosse votada ainda 
em 2010. Fizeram uma argumentação 
que era uma questão eleitoral que estava 
pressionando os deputados, que não era 
adequado. Com isso fizeram com que o 
presidente da Câmara, Michel Temer, não 
colocasse a matéria em votação. Se isso 
tivesse acontecido, certamente teríamos 
aprovado a Redução da Jornada de Traba-
lho por unanimidade na Câmara. Os em-
presários fizeram um contra-movimento, 
mas o nosso  movimento tinha mais força 
e mais visibilidade no meios dos congres-
sistas. O fato de ter sido aprovada na Co-
missão de Mérito é como se derrubasse os 
argumentos, porque houve muito debate e 
nós vencemos o debate, porque a Comis-
são de Mérito é formada não apenas por 
sindicalistas e trabalhadores, mas também 
de empresários. Todos os setores votaram 
por unanimidade. 

Para este ano, há previsão de 
que a PEC volte à pauta do Con-
gresso?

Inácio Arruda – Tivemos ainda 
em 2010, a Conclat, a II Conferência 
Nacional das Classes Trabalhadoras, 
organizada pelas Centrais e o movi-
mento sindical colocou, como centro 
da sua atuação para 2011, a luta pela 
Redução da Jornada de Trabalho. As-
sim, a principal questão que será levada 
às ruas e principalmente ao Congresso 
Nacional, será a redução da jornada 
de trabalho. Com uma vantagem, 
pois estamos numa situação favorável: 
a nossa matéria está junto com MPs 
[medidas provisórias] que trancam a 
pauta da Casa. Ou seja, na hora que 

abrir a pauta no Congresso Nacional, a 
Redução de Jornada poderá ser votada.

O que muda na vida do traba-
lhador com a redução da jornada? 
Qual a vantagem?

Inácio Arruda – O impacto ime-
diato com a redução da jornada de tra-
balho é a criação de mais de 2 milhões 
de novos postos de trabalho, menos hora 
de trabalho para que mais trabalhadores 
possam trabalhar. É dividir o horário de 
trabalho com mais trabalhadores. Outro 
benefício é formação dos trabalhadores. 
Hoje o mundo se altera com uma veloci-
dade muitas vezes maior do que se tinha 
no final do século XX. As transformações 
exigem que o trabalhador tenha condições 
mínimas de conhecimento. Até os mais 
simples, como aqueles que tem a carteira 
assinada apenas com um salário mínimo, 
nós temos que dar direito também a esse 
trabalhador de ter condições de se formar, 
de se preparar, de se reciclar, de enxergar 
outras opções para sua formação pessoal 
e profissional. Isso é um passo que se 
conquista com mais tempo para se formar. 
Os trabalhadores têm direito a ter mais 
tempo para viver, para ser humano. O 
trabalhador tem que se formar, se pre-
parar, ter mais lazer, ter mais tempo com 
os filhos, assim teremos menos jovens 
envolvidos com drogas, com o submundo 
do crime. Com a redução da jornada 
podemos potencializar as condições de 
viver melhor do povo, com lazer, turismo, 
entretenimento, ampliar as conquistas no 
mundo do trabalho para viver melhor.

O senador Inácio Arruda (PCdoB/CE) é autor da 
Emenda Constitucional que prevê a Redução da 
Jornada de Trabalho, sem redução de salário, 
apresentada em outubro de 1995. À Revista O 

Bancário, o Senador falou da iniciativa.

Revista O Bancário nº 8 – Janeiro/Fevereiro de 2011
Sindicato dos Bancários do Ceará



Revista O Bancário nº 8 – Janeiro/Fevereiro de 2011
Sindicato dos Bancários do Ceará

10

[  Vitória  ]

Oito em cada dez fun-
cionários de bancos do País 
afirmam que o assédio moral 
é o maior problema que en-
frentam no trabalho. É o que 
mostra uma pesquisa feita pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf/CUT) em junho 
do ano passado, com 1.203 
empregados de bancos brasi-
leiros. Para a grande maioria, o 
combate aos abusos dos chefes 
é a ação mais importante a 
ser promovida por empresas e 
sindicatos. Os resultados desse 
levantamento foram levados às 
mesas de negociações entre 
bancários e bancos ao longo 
dos últimos anos. Porém, as 
discussões sobre o assunto 
culminaram em um acordo 
que visa a reduzir casos de 
assédios moral em instituições 
financeiras.

Esse acordo assinado em 
janeiro deste ano, entre a Con-
traf-CUT e Federação Nacional 
de Bancos (Fenaban), firma o 
compromisso da criação de um 
canal de comunicação entre sin-
dicatos de bancários e bancos 
para que qualquer tipo conflitos 
entre funcionários e chefes, in-
clusive os assédios, possam ter a 
solução acompanhada pelas entidades de 
classe. A assinatura do termo é o reconhe-
cimento dos bancos de que os abusos são 
um problema recorrente do setor. 

O mês de janeiro de 2011 fica 
marcado, portanto, pela concretização 
dessa principal conquista social da última 
campanha salarial.  O acordo foi assina-
do pela entidade e 51 sindicatos de todo 
o País, com a Fenaban e vários bancos, 
com adesão ao protocolo do Programa 
de Prevenção aos Conflitos no Ambiente 
de Trabalho. A adesão, que foi voluntária 
tanto para os sindicatos como para os 
bancos, foi firmada com Bradesco, Itaú 
Unibanco, Santander, HSBC, Citibank, 
Caixa Econômica Federal, Safra, Bicban-
co e Votorantim.

Combate ao Assédio Moral

O instrumento está previsto na cláusula 41ª da Convenção Coletiva de Trabalho 
2010/2011. No acordo, os bancos comprometem-se a declarar explicitamente conde-
nação a qualquer ato de assédio e reconhecem que o objetivo é alcançar a valorização 
de todos os empregados, promovendo o respeito à diversidade, à cooperação e ao 
trabalho em equipe, em um ambiente saudável. A Fenaban deverá fazer uma avaliação 
semestral do programa, com a apresentação de dados estatísticos setoriais, devendo 
ser criados indicadores que avaliem seu desempenho.

Os bancários devem continuar a fazer denúncias nos sindicatos. O denunciante 
deverá se identificar para que a entidade possa dar o devido retorno ao trabalhador. 
O sigilo será mantido e o sindicato terá prazo de dez dias úteis para apresentar a de-
núncia ao banco. Após receber a denúncia, o banco terá 60 dias corridos para apurar 
o caso e prestar esclarecimentos ao sindicato. As denúncias apresentadas ao sindicato 
de forma anônima continuarão a ser apuradas pelas entidades, mas fora das regras 
desse programa.

TERMOS DO ACORDO DE COMBATE 
AO ASSÉDIO MORAL
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al vira compromisso formal

O acordo firmado entre bancos e 
trabalhadores é resultado de pelo me-
nos três anos de negociações. Ele agora 
será adicionado à Convenção Coletiva 
2010/2011. Com a assinatura, as institui-
ções financeiras devem informar seus fun-
cionários que não será admitida nenhuma 
prática de assédio moral.

Essas ocorrências – registradas não 
só em instituições financeiras – têm provo-
cado uma enxurrada de ações na Justiça 
do Trabalho. Somente o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) julgou 656 processos 
sobre o tema no ano passado, o que repre-
senta um aumento 
de 44% em relação 
a 2009, quando 
foram analisados 
455 pedidos. Em 
2008, os ministros 
da Corte decidiram 
em 294 casos.

O juiz Fran-
cisco Pedro Jucá, 
do Tribunal Regio-
nal do Trabalho de 
São Paulo (TRT-SP), 
apoia o acordo entre Contraf e Fenaban, 
principalmente por tratar dos abusos ocor-
ridos no setor bancário. “A questão do as-
sédio moral é mais perceptível nos bancos”, 
disse ele, que afirma estar acostumado a 
julgar casos do tipo. De acordo com o juiz, 
as denúncias de assédio que chegam à 
Justiça têm aumentado ano a ano e partem 
de trabalhadores de todos os setores da 
economia, não só o financeiro.

O magistrado espera que o acordo en-
tre bancos e bancários estimule a discussão 
do assunto e, por consequência, a redução 
dos casos de assédio. “Assédio moral é um 
assunto relativamente novo nos ambientes 
de trabalho do Brasil”, disse Jucá. “Precisa-
mos aumentar a consciência de patrões e 
empregados sobre isso. Assédio não é uma 
questão somente trabalhista, mas também 
de dignidade humana”.

Na Justiça, os casos de assédio moral 
têm gerado pesadas indenizações. A maior 
condenação do País foi dada contra uma 

instituição financeira, em abril de 2009. 
O Bradesco foi condenado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) a indenizar em 
R$ 1,3 milhão o ex-gerente Antônio Ferrei-
ra dos Santos, que trabalhou por 20 anos 
na instituição, por preconceito sobre sua 
orientação sexual. O Bradesco não quis 
comentar o assunto.

Em outra recente decisão do TST, um 
ex-gerente do Santander também teve direi-
to a indenização. O valor arbitrado foi de 
R$ 100 mil. O ex-gerente, que trabalhou no 
banco de 2004 a 2007, alegou que sofria 
perseguições no banco para que atingisse 

metas extremamen-
te rigorosas, e que 
teria sido isolado 
dos colegas por 
determinação da 
empresa. A asses-
soria informou que 
o banco não co-
menta assuntos sub 
judice.

CASOS DE 
ASSÉDIO FORA 

DOS BANCOS – Uma indústria de bebidas 
de Mato Grosso foi condenada pela Justiça 
do Trabalho a indenizar em R$ 80 mil um 
ex-funcionário que recebeu por cinco vezes 
os troféus “tartaruga” e “lanterna”. As “hon-
rarias” eram concedidas pela Renosa Indús-
tria de Bebidas S/A aos vendedores com 
os piores resultados semanais, e entregues 
diante de outros funcionários. À Justiça, a 
empresa disse que o objetivo do prêmio era 
“motivar” os vendedores. 

O ex-funcionário, Ivaldo Vicente da Sil-
va, afirmou à Justiça que se sentia humilha-
do a cada vez que era obrigado a receber o 
troféu. O fato, segundo ele, era motivo de 
chacota entre os colegas. “Alguns gritavam 
e tiravam sarro, chamando o vencedor de 
lanterninha ou segunda divisão. O troféu 
ficava sobre a mesa durante a semana e o 
“vencedor” o levava consigo para as reu-
niões”, disse, na ação. A Renosa afirmou, 
por meio de advogado, que não concorda 
com a decisão e que já recorreu ao TRT.

Os canais de reclamações 
abertos a partir desse acordo entre 
bancários e banqueiros não devem 
tratar só de assédio moral, mas 
também de discriminação, assédio 
sexual e outros tipos de conflito. 
Entre as reclamações dos bancários 
está a cobrança pelo cumprimento 
de metas cada vez mais rigorosas. 
A prática, além de comprometer 
a rotina e a saúde do trabalhador, 
leva muitas vezes à depressão 
ou até mesmo ao suicídio. A 
assinatura desse acordo significa 
que os bancos reconhecem a 
existência do problema e se 
comprometem a combatê-lo.

Os bancários reclamam 
com frequência da cobrança 
excessiva quanto ao cumprimento 
de metas estabelecidas pelas 
empresas do setor financeiro. 
Reclamam também de serem 
expostos a situações vexatórias 
quando não alcançam os objetivos 
fixados. Houve caso em que um 
trabalhador foi indicado como 
o pior colocado em um ranking 
de resultados no meio de uma 
reunião com funcionários de várias 
agências. Ainda recebeu uma vaia 
dos colegas e chefes presentes. Isso 
é uma humilhação e um tipo de 
assédio moral. 

Para o presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará, Carlos 
Eduardo Bezerra, o acordo é 
uma das principais conquistas da 
categoria, pois a pesquisa nacional 
realizada no ano passado mostrou 
que o assédio moral despontava 
como um dos principais problemas 
da categoria. Para o secretário-
geral da Contraf-CUT, Marcel 
Barros, a assinatura do termo é 
o reconhecimento dos bancos de 
que os abusos são um problema 
recorrente do setor. 

Acordo visa 
combater 

outros conflitos

Denúncias viram 
processos judiciais

Revista O Bancário nº 8 – Janeiro/Fevereiro de 2011
Sindicato dos Bancários do Ceará



Revista O Bancário nº 8 – Janeiro/Fevereiro de 2011
Sindicato dos Bancários do Ceará

12

[  Vitória  ]

Leis no Brasil sobre assédio moral
No Brasil tramita no Con-

gresso Nacional o projeto de lei 
nº 4742/2001, que tipifica como 
crime a conduta assediadora no 
ambiente de trabalho, prevendo 
pena de detenção de um a dois 
anos para o assediador. Também 
no Congresso tramita o projeto 
de lei nº 80/2009, sobre coação 
moral no emprego, de autoria do 
senador Inácio Arruda (PCdoB/CE). 

Atos de Assédio Moral

Deterioração proposital das 
condições de trabalho

• Não transmitir informações úteis para a realização 
de tarefas.

• Contestar sistematicamente suas opiniões e de-
cisões.

• Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada.
• Privar o acesso aos instrumentos de trabalho (tele-

fone, fax, computador etc).
• Retirar o trabalho que normalmente lhe compete.
• Atribuir proposital e sistematicamente tarefas infe-

riores às suas competências.
• Pressionar para não reivindicar seus direitos (férias, 

horários, premiações etc).
• Dar deliberadamente instruções impossíveis de 

executar.
• Induzir a vítima ao erro.
• Atribuir tarefas degradantes. 

Ataques às relações sociais 
da vítima com isolamento

• Proibir os colegas de lhe falar.
• Comunicar-se unicamente por escrito com a vítima.
• Colocá-la em lugar separado dos outros.
• Não lhe permitir falar com ninguém.

A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) apenas aborda 
indiretamente a questão, em seus 
arts. 482, b e 483, a, b e d, ao 
prever, respectivamente a extinção 
do contrato de trabalho por justa 
causa do empregado assediador 
e a possibilidade do assediado 
pedir rescisão indireta do contrato 
de trabalho.

Há lei aprovada contra as-

sédio moral em Brasília (DF), 
Lei nº 2.949/2002 e legislação 
sobre assédio moral em outras 
cidades e estados, onde fo-
ram aprovadas leis municipais 
(Iracemápolis-SP, Cascavel-PR) 
e projetos de lei municipais 
(São Paulo-SP, Guararema-SP, 
Curitiba-PR, Porto Alegre-RS, 
Natal-RN) e estaduais (São Pau-
lo e Rio Grande do Sul).

• Ignorar sua presença, dirigindo-se apenas aos 
outros.

 Ataques à 
vida pessoal 

• Criticar a sua vida privada.
• Espalhar rumores a seu respeito.
• Zombar de suas deficiências físicas ou de seu 

aspecto físico; é imitada ou caricaturada.
• Implicar com suas origens, suas crenças religiosas 

ou convicções políticas.
• Utilizar insinuações desdenhosas para qualificá-la.
• Fazer gestos de desprezo (suspiros, olhares des-

denhosos, levantar de ombros etc).
• Dar a entender que a pessoa tem problemas 

psicológicos.

Violência verbal, física 
ou sexual

• Ameaças de violência física.
• Agredir fisicamente, mesmo que de leve (por 

exemplo, empurrar, fechar a porta na cara)
• Assediar ou agredir sexualmente (gestos ou pro-

postas)
• Falar aos gritos.
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Em busca do ponto final

Com o olhar baixo e triste, a dona 
de casa Patricia (nome fictício), 34 
anos, fala com as mãos presas a um 
lenço de papel que, vez ou outra, leva 
ao rosto para enxugar as incontáveis 
lágrimas que caíram em dez minutos de 
conversa. Logo nas primeiras palavras, 
é fácil perceber que o medo toma conta 
do seu semblante, em contraste com 
seu tom de voz calmo. Um exemplo 
vivo das marcas que a violência pro-
duz. Patrícia faz parte das estatísticas 
lamentáveis sobre violência contra a 
mulher. Números que colocam a figura 
feminina em uma preocupante situação 
de fragilidade mesmo depois de tantas 
conquistas e em pleno século 21.

Patrícia contou sua história em 
uma sala reservada do Centro de Re-
ferência da Mulher, em Fortaleza. O ór-
gão é um serviço da Prefeitura e realiza 
atendimentos a mulheres violentadas 
através dos trabalhos de advogadas, 
assistentes sociais, psicólogas, sociólo-
gas e educadoras. Mulheres ajudando 
outras mulheres a ganharem força, 
resgatar sua autonomia e romper com o 
ciclo de violência que as levaram até lá. 

Casada há oito anos, Patrícia se 
refere repetidas vezes ao seu marido 
como um “monstro”. Apesar disso, não 
o denuncia por conta das ameaças 
que ele faz. Ela chegou ao Centro pela 
primeira vez há seis meses, recebeu 
assistência, mas não retornou. Voltou 
para tentar mais uma vez. Seguir firme 
em todo o processo de denúncia e de 
reconstrução da autonomia é o grande 
desafio dessas mulheres e dos profissio-
nais que as acolhem. 

Terminar uma relação violenta significa, para milhares de mulheres, uma luta 
diária. Enfrentando vários obstáculos, elas tentam reescrever sua história

Segundo Antônia Mendes, co-
ordenadora interina do Centro de 
Referência, a primeira dificuldade é 
fazer com que a mulher entenda que 
ela não precisa viver naquela situação 
e convencê-la de que a violência não 
deve existir em nenhuma relação. 
“Quando chegam aqui, muitas mulhe-
res estão em um processo de confusão 
muito grande. Na maioria das vezes, 
sem entender direito o processo ou 
sem querer reconhecer que aquilo é 
violência”, afirma. Solidão, vergonha e 
culpa são alguns dos sentimentos que 
endossam essa confusão. É comum elas 
não reconhecerem também a violência 
psicológica, tão destrutiva quanto à físi-
ca. “O amedrontamento, o xingamento, 
vai acabando com a autoconfiança e 
vai obstruindo o psicológico das mulhe-
res e muitas vezes não são facilmente 
identificáveis por elas”, conta Antônia. 

Admitir o problema e procurar aju-
da são os primeiros passos. Os seguin-

tes vêm acompanhados por obstáculos 
que dificultam ainda mais o processo 
de fuga da história de violência. É o 
caso, por exemplo, da dependência 
emocional-afetiva que impede a mulher 
de romper a relação com o agressor. A 
professora Dolores Mota, da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), acredita 
que essa dependência muitas vezes não 
é sinônimo de uma paixão exacerbada, 
mas é uma dependência em relação a 
figura masculina. “São fatores da pró-
pria constituição do sujeito feminino. 
É como se a mulher, para ser mulher, 
precisasse de um homem ao seu lado”, 
explica a professora, que coordena o 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Gênero, Idade e Família (Negif). 

O ponto apresentado por Dolores 
nos leva a uma questão maior que 
envolve o rompimento do modelo de 
mulher submissa ainda predominante. 
“A sociedade brasileira, em especial a 
nordestina, ainda é muito machista. Ela 

 PESQUISA

A pesquisa realizada pela professora da UFC, Dolores Mota, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas sobre Gênero, Idade e Família (Negif), procura refletir sobre a relação entre amor e violência e entender o 
que leva mulheres a se submeterem a uma relação agressiva. Segundo a pesquisadora, as sociedades estão 
em um momento de transformação das relações amorosas há algum tempo. Alguns sociólogos acreditam 
que estão sendo construídas novas formas de amar, mais democráticas e baseadas no companheirismo, na 
cumplicidade e na partilha de valores, em oposição ao amor paixão que vive em busca da fusão do outro e 
alimenta relações violentas.
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impõe que o homem tenha o porte de 
macho e valente que domina a mulher. 
São coisas da cultura que a gente pre-
cisa entender melhor”, diz. Segundo 
a pesquisadora, a Lei Maria da Penha 
além de dar o suporte jurídico, veio 
ligada também a um pacto nacional 
contra a violência e, por consequên-
cia, ajuda a desconstruir esse modelo 
de submissão. “Começa a mudar a 
percepção das pessoas e o imaginário 
social sobre o que é bater ou matar 
uma mulher”, afirma.

Para além dos obstáculos que 
envolvem os conflitos internos de cada 
mulher e os aspectos culturais da 
sociedade, outra barreira a ser enfren-
tada está no âmbito dos mecanismos 
institucionais que oferecem à mulher a 
possibilidade de se libertar da depen-
dência econômica, de ter garantia de 
segurança e de abrigo – várias faces de 
um mesmo problema.

A necessidade da independência 
financeira e de abrigo passam pelo 
mesmo processo de aceitação da mu-
lher e pela ação de políticas públicas, 
além de estarem estreitamente ligadas 
ao risco de retorno para o histórico de 
violência. “Não ter para onde ir, admitir 
que precisa ir para uma casa-abrigo e 
romper com todos os vínculos familiares 
causa revolta porque, aparentemente, 
ela está sendo punida por isso”, expli-
ca Antônia. Um estudo realizado pela 
ONG Cohre (Centro pelo Direito à 
Moradia contra Despejos) no Brasil, 
na Argentina e na Colômbia, intitulado 
“Um Lugar no Mundo”, a falta de solu-
ção para o problema da moradia pode 
ser determinante para que as mulheres 
decidam continuar ou não uma relação 
violenta. Elas podem até buscar refúgio 
na casa de parentes ou amigos, mas 
não é uma solução permanente, pois 
ou se sentem ainda desprotegidas ou 
sentem falta de um lar próprio.   

Sustentadas pelos agressores, elas 
até querem se libertar da situação, mas 
não tem como sobreviver. A favor disso, 
a Lei Maria de Penha prevê que a mu-
lher violentada seja encaminhada para 
programas assistenciais, como o Minha 
Casa, Minha Vida e Bolsa Família. O 
encaminhamento é feito a partir da de-
manda de cada caso e articulado junto 
à toda Rede de Enfrentamento à Violên-

gente vê não existe isso. Quem man-
tém a família é ela.”, diz Antônia.  Em 
ambos os casos, o Centro de Referência 
identifica o que essas mulheres fazem 
pra ir potencializando ou criando opor-
tunidades e, então, encaminhar para os 
programas específicos.

Apesar de todos os esforços, a 
Rede de Enfrentamento possui falhas. 
“As políticas públicas, da maneira como 
são formuladas, são muito boas. Mas 
falta experiência para administrar corre-
tamente políticas dessa natureza e falta 
integração efetiva entre elas”, alerta a 
professora Dolores. Se os setores das 
políticas não se comunicarem, o acolhi-
mento à mulher está passível de erros, 
que por sua vez, podem fazer com que 
a mulher nunca mais volte ao serviço. 
Se ela procurou ajuda, é porque nem 
a família deu conta daquele problema. 
Desacreditada em tudo, essa mulher 
pode ficar condenada a viver a história 
de violência para o resto da vida. 

Por não querer comprometer a 
vida dessas mulheres, uma comissão 
da Rede tenta concertar esses eventuais 
“buracos”, buscando agregar outros 
equipamentos, secretarias, instâncias 
governamentais e não-governamentais. 
“A nossa meta é que em 2012 essa Rede 
esteja completamente integrada para 
que as informações possam circular e 
fluir livremente”, diz Antônia. Funções 
bem integradas facilita na hora de iden-
tificar falhas e garante mais eficácia.    

Antônia alerta ainda para outras 
necessidades, como o investimento 
em campanhas para uma educação 
não-discriminatória e não-sexista. Os 
meios de comunicação têm um papel 
importante nesse sentido, mas também 
podem causar ruídos ao não levar em 
conta esses aspectos culturais e atribuir, 
por exemplo, o enraizamento da violên-
cia à negligência na hora de aplicar a 
Lei Maria da Penha. “Isso desmoraliza 
a lei e, ao mesmo tempo, há uma 
naturalização da violência contra a 
mulher. Já li uma manchete dizendo 
‘Mulher foi encontrada morta, mas 
era moradora de rua’ ou ‘era usuária 
de crack’. O ‘mas’ tira o peso, bana-
liza e diminui a importância do que 
acontece”, conta Antônia. 

Ter um instrumento legal é uma 
conquista importante, mas ainda é 

cia, composta por serviços de  saúde, 
educação, moradia etc. Em Fortaleza, 
por exemplo, o Centro trabalha junto 
à Habitafor (programa de habitação 
da Prefeitura) para garantir prioridade 
a essas mulheres nos conjuntos habita-
cionais e junto à programas de inserção 
no mercado de trabalho. 

A situação inversa também é 
comum: as mulheres trabalham, sus-
tentam os filhos, o companheiro e o 
vício dele. “Muitas vezes, nem elas 
reconhecem que trabalham. Elas dizem 
que ‘ajudam em casa’. E quando a 

A REDE

A Rede Enfrentamento à 
Violência é formada por 

diversos órgãos que prestam 
assistência na área jurídica, 
psicossocial, da educação 
e da saúde. Construída ao 
longo dos anos, a rede se 

articula por meio do trabalho 
de órgãos governamentais e 
não-governamentais. Entre 
os equipamentos, estão as 
delegacias da mulher, os 
centros de referência, as 

casas-abrigo e os juizados 
especiais.
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Pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostra que mais de 

1 MILHÃO 
de mulheres que relataram ter sido 

agredidas

25,9% 
foram vítimas de companheiros ou 

ex-companheiros. 

Os números mais recentes da Dele-
gacia de Defesa da Mulher de Forta-
leza mostram que foram registradas 

10.260 
ocorrências, entre ameaça, lesão 

corporal, difamação, calúnia e injú-
ria. Foram registrados ainda

163 
óbitos e efetuadas 

457 
prisões.

preciso encarar a lentidão crônica e as 
falhas da justiça brasileira. “Precisa-
mos tornar os processos jurídicos mais 
eficazes, como as medidas protetivas e 
prisões, e ter mais seriedade na aplica-
ção da lei”, diz Antônia. Ela estende o 
alerta para a necessidade de ampliar 
o Juizado da Mulher de Fortaleza ou 
a criação de outro para dar conta de 
todos os casos. 

Com o aparato das três esferas 
públicas integradas, dos instrumentos 
criados pela luta do movimento femi-
nista desde os anos 60 e dos mecanis-
mos ligados a Lei Maria da Penha, os 
avanços estão à vista. Muitas vítimas 
se encorajam e denunciam mais rapi-
damente ou mesmo buscam proteção 
antes que a agressão ocorra de fato. 
Infelizmente, esse não é o caso de 
Patrícia. Ela fala com firmeza que não 
tem coragem de denunciar. Enquanto 
estava ali, sua filha mais velha estava 
trancada no quarto de casa com medo 
“daquele monstro”. Seu rosto dividiu 
espaço entre a dor e a vergonha quan-
do, em voz mais baixa, disse que des-

conta tudo em seus filhos. “Minha filha 
mais velha é cheia de marcas porque 
bato muito nela”, lamenta o que diz ser 
seu maior sofrimento. Na despedida, 
desejei a ela um “boa sorte, espero 
que dê tudo certo” tímido e receoso, 

provocando uma resposta segura e 
encorajadora de uma funcionária do 
Centro, que Patrícia e outras tantas 
mulheres precisam: “o caso dela já 
deu certo. Né?”, em tom afirmativo. 
Patrícia ensaiou um sorriso.

No B ras i l ,  a 
política de proteção 
à mulher é relati-
vamente recente. A 
primeira delegacia 
especializada surgiu 
em 1985, em São 
Paulo. Mas, somente 
em 2006, a violência 
contra a mulher foi 
oficializada como cri-
me, com a Lei Maria 
da Penha. Os centros 
de referência foram 
criados a partir da década de 90 para preencher uma lacuna da Rede de 
Enfrentamento. Antes, a equipe da delegacia identificava a necessidade das 
mulheres e as encaminhava para a casa-abrigo. Faltava o trabalho de forta-
lecimento e de acompanhamento sistemático que, hoje, os centros realizam. 

O Centro de Referência Francisca Clotilde, em Fortaleza, foi criado em 
2006 e tem 2.728 mulheres inscritas no seu sistema de acompanhamento. Pri-
meiro, a vítima recebe atendimento inicial, chamado de acolhimento, realizado 
em três encontros. Finalizado o acolhimento, as mulheres são encaminhadas 
para outras etapas de acordo com cada demanda, que podem ser atendimen-
tos individuais, encaminhamentos na Rede, atividades educativas ou grupos 
terapêuticos. O Centro funciona de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h. Plantão aos 
sábados e domingos, das 8h às 18h. Telefone: (85) 3105 3417 / 3105 3415.

CENTROS DE REFERÊNCIA NÚMEROS DE 2009
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O que significa comemorar 5 
anos da Contraf-CUT?

Carlos Cordeiro – Comemorar 
os cinco anos da Contraf-CUT é, antes 
de mais nada, reconhecer a história na-
cional dos bancários de lutas e conquis-
tas, desde o Departamento nacional 
dos Bancários (DNB-CUT), passando 
pela Confederação Nacional dos Ban-
cários (CNB-CUT), até chegarmos à 
nossa Contraf-CUT. Essa bela história 
foi construída por pessoas sérias, ban-
cários de base, dirigentes sindicais, 
funcionários e militantes políticos que 
ousaram romper com o modelo então 
vigente. Portanto, hoje colhemos o que 
outros plantaram.

Quais foram os principais 
avanços conquistados?

Carlos Cordeiro – Sem dúvida 
nenhuma, a maior conquista foi a con-
solidação da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) para todos os bancários 
e bancárias, de todas as regiões do 

Unidade nacional reforça nossas conquistas
“Quanto maior nossa unidade, maiores serão 
nossas conquistas”, reafirmou em entrevista 
Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT 
e da UNI Américas Finanças e coordenador 
do Comando Nacional dos Bancários, ao 
comemorar o aniversário de 5 anos de 

fundação da Confederação que ocorreu no dia 
26/1. Ele lembrou a história da organização 

nacional dos bancários, resgatou as principais 
conquistas, destacou o valor da unidade 

nacional, apontou os desafios para 2011 e 
salientou a importância do dirigente sindical.
Para ele, “precisamos avançar ainda mais e 
consolidar essa unidade com representações 
dos trabalhadores que ainda estão fora do 
Comando Nacional dos Bancários”. Carlos 

Cordeiro observa que “o Brasil está crescendo 
economicamente mas, mais do que crescimento 

econômico, nós queremos desenvolvimento 
econômico e social, com mais e melhores 
empregos, e também melhores salários”.

Brasil, para todos os bancos públicos, 
privados nacionais e estrangeiros. Ou 
seja, todos os trabalhadores têm os 
mesmos direitos e a garantia da mesma 
data-base, o que fortalece a mobiliza-
ção e a solidariedade entre os sindica-
tos, elementos fundamentais para os 
avanços que tivemos nesse período.

Do ponto de vista econômico, du-
rante o governo Lula, foram os reajustes 
salariais acima da inflação, pois reajus-
tar salários é garantir impacto positivo 
na vida futura do trabalhador, como fé-
rias, fundo de garantia e aposentadoria. 
Importante dizer, especialmente para os 
bancários novos, que essa conquista 
foi fruto de muita mobilização, greve e 
unidade nacional.

Nossas campanhas não só mera-
mente economicistas. Tivemos avanços 
importantes como a mesa única de 
negociação com todos os bancos pú-
blicos e privados, ampliação da licença 
maternidade de quatro para seis meses, 
garantia aos homoafetivos dos mesmos 

direitos dos casais heterossexuais, em 
especial ao colocarem seus companhei-
ros no plano de saúde.

E a última grande conquista foi 
o combate ao assédio moral, através 
de um instrumento na CCT, onde os 
bancários denunciam ao sindicato, o 
sindicato encaminha ao banco e este 
tem prazo de até 60 dias para apurar 
a denúncia e informar as providências 
tomadas.

A unidade nacional está 
consolidada?

Carlos Cordeiro – A unidade 
nacional foi fundamental para nossa 
história de lutas e conquistas, em es-
pecial para a renovação com avanços 
da nossa CCT. Em 2010, a Contraf-
CUT ainda teve um papel importante 
na coordenação junto com as fede-
rações e sindicatos nas campanhas 
e negociações no BNDES, Finep e 
Banco da Amazônia, resultando em 
acordos avaliados como muito posi-
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tivos pelos trabalhadores.
Agora precisamos avançar ainda 

mais. Hoje representamos 90% da 
categoria e a unidade da Contraf-CUT 
junto com outras centrais como CTB, 
UGT, Nova Central e Intersindical foi 
fundamental para nossas conquistas. 
Porém, precisamos avançar ainda mais 
e consolidar essa unidade com repre-
sentações dos trabalhadores que ainda 
estão fora do Comando Nacional dos 
Bancários. Quanto maior nossa unida-
de, maiores serão nossas conquistas.

Quais são os desafios da 
Contraf para 2011?

Carlos Cordeiro – Os desafios 
da Contraf-CUT para 2011 são o de 
manter e ampliar as conquistas, o de 
incluir outros trabalhadores do sistema 
financeiro que estão foram da nossa 
Convenção Coletiva e o de aprofundar 
as relações internacionais para aumen-
tar a ação global dos trabalhadores.

Estamos em momento importante 

de nossa história, com a eleição de 
Dilma Roussef, a primeira mulher a 
governar o nosso País com o projeto 
que o povo optou: a continuidade dos 
oito anos sob a coordenação do pre-
sidente Lula. O Brasil está crescendo 
economicamente, mas, mais do que 
crescimento econômico, nós queremos 
desenvolvimento econômico e social, 
com mais e melhores empregos, e 
também melhores salários.

Para isso, será importante a parti-
cipação de cada dirigente sindical ban-
cário, seja nas negociações por banco 
e nas temáticas, mas especialmente 
na disputa de projetos nacionais que 
beneficiem não apenas os bancários, 
mas todos os trabalhadores. É preciso 
estar preparados para debates junto à 
sociedade, como a regulamentação do 
artigo 192 da Constituição Federal que 
trata do papel do sistema financeiro, 
do crédito, taxas de juros, da reforma 
política, tributária e fiscal.

Somos dirigentes sindicais da clas-

se dos trabalhadores. Temos que ser 
então a sua principal referência nesses 
debates e para isso não basta apenas 
boa vontade. Outras campanhas já 
estão em andamento como a correção 
da tabela do Imposto de Renda, fim 
do trabalho escravo e a valorização 
do salário mínimo. A Central Única 
dos Trabalhadores já está trabalhando 
muito nessa agenda. Precisamos dar a 
nossa contribuição.

Além disso, precisamos aprofundar 
cada vez mais a nossa atuação conti-
nental e mundial, reforçando parceiras 
que já acumulamos com entidades sin-
dicais de vários países. Somos filiados à 
UNI Global Union, o sindicato mundial 
que representa cerca de dois milhões 
de trabalhadores da área de serviços. 
A Contraf-CUT e a história de lutas dos 
bancários do Brasil são hoje referências 
para os trabalhadores de todo mundo. 

Na presidência da UNI Américas 
Finanças, vamos trabalhar para ampliar 
a organização e a mobilização dos 
bancários do continente americano, 
buscando negociações para obter 
conquistas e acordos, sobretudo nos 
bancos internacionais para garantir 
igualdade de direitos e reconhecimen-
to do valor de cada trabalhador nos 
resultados mundiais dessas empresas.

Estamos construindo uma história 
repleta de sonhos, lutas, conquistas 
e compromissos, tendo sempre como 
foco uma vida digna e uma sociedade 
justa, democrática e igualitária, com as 
pessoas em primeiro lugar.
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Doação de órgãos: 
vidas que seguem

A decisão de doar órgãos é 
um ato de solidariedade. Para 
quem doa, a certeza de dimi-
nuir o sofrimento de quem está 
na lista de espera. Para quem 
recebe, uma nova chance de 
viver. Em 2010, o Brasil atingiu 
a maior média de doadores. 
Já o Estado do Ceará bateu 
o recorde de transplantes. Por 
outro lado, não basta apenas 
a boa vontade das famílias e 
dos doadores vivos. É preciso 
que os recursos públicos sejam 
aplicados com eficiência de 
maneira a tornar mais eficiente 
a captação de órgãos.

“Há uma mistura de emoção, 
sentimento... Eu não vacilei em ne-
nhum momento. Eu disse que sim... 
Não estava em condições de assinar 
o papel... Hoje, eu me sinto feliz que 
estas pessoas estão enxergando pelas 
córneas do meu marido. Você saber 
que tem um pedacinho dele ali, tem 
um pedacinho dele dando vida”. Este 
testemunho da professora Fátima 
Belchior, que presenciou o assassinato 
do esposo, o professor Arnaldo Dias 
Belchior, em frente ao prédio onde 
morava o casal, no bairro Varjota, em 
2007, demonstra o exemplo de uma 
mulher que optou em doar as córneas 
do marido e permitir que outras duas 
pessoas pudessem enxergar a vida.

A decisão de Fátima de doar as 
córneas do professor Belchior pode 
servir de exemplo para muitas famí-
lias que ainda têm receio em doar 
órgãos. A dor da morte de um ente 
querido é algo insuportável. Por ou-
tro lado, partes desse corpo podem 
ajudar a manter vivas outras pessoas 
ansiosas que estão na fila de espera 
nos hospitais.

Eloá, a 
jovem que 
transformou 
cinco vidas

Centro Hospitalar de Santo 
André, São Paulo, 18/10/2008, 
23h30m. Nesse horário era 
confirmada a morte encefálica 
da estudante Eloá Cristina Pi-
mentel da Silva, 15 anos, morta pelo 
ex-namorado Lindembergue Alves, 22 
anos. O caso da estudante teve re-
percussão nacional. Embora arrasada 
pela perda da jovem, a família de Eloá 
autorizou a doação de órgãos.

No total, foram aproveitados sete 
órgãos da jovem: coração, dois pul-
mões, o pâncreas, o fígado e os rins da 
garota. Uma das pessoas contempla-
das foi a paraense Maria Augusta dos 
Anjos. Não foi um simples transplante, 
mas um presente de aniversário. 

Sofrendo de cardiopatia congêni-
ta, isto é, desde o nascimento, Maria 
aguardava há quase dois anos na lista 
de espera. No dia em que completou 
39 anos, a evangélica tinha pedido em 
oração um coração de presente. A sorte 
estava ao lado de Maria. Havia cinco 
pacientes na UTI, no mesmo hospital, 
à espera da mesma cirurgia. Porém 
nenhum deles era compatível com o 
coração de Eloá. Somente Maria.

Corrida contra o 
tempo

A indefinição é crucial para o su-
cesso dos transplantes. Afinal, é uma 
corrida contra o tempo. “A sensibiliza-
ção das famílias é importante. Quando 
há negativa familiar o diagnóstico de-
mora, diminui o número de doadores 
e aumenta o número de pessoas que 
morrem na fila de espera”. O alerta é 
do coordenador do Serviço de Trans-

plante Cardíaco Hospital de Messejana, 
o médico João David de Sousa Neto. 
Ele explica que a doação fica inviável 
depois que para o sistema circulatório.

“Umas das dificuldades na decisão 
de doar órgãos é discutir a morte”, 
segundo a assistente social da Central 
de Transplantes da Secretária da Saúde, 
Rosângela Gaspar Cavalcante. “A gente 
nega falar sobre a morte”, argumenta. 
Rosângela afirma que há um Programa 
de Educação Permanente da Secretaria 
de Saúde junto às universidades e es-
colas visando um maior esclarecimento 
sobre a doação de órgãos.

Brasil e Ceará: 
destaques nas 
estatísticas

Em 2010, o Brasil registrou a 
maior média de doadores de órgãos. 
A estatística é da Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos. Foram 
1.842 doadores com órgãos transplan-
tados. É a maior média da história. O 
aumento foi de 6,5% no número total 
de transplantes em relação a 2009. 
Rim e fígado foram os órgãos mais 
transplantados.

As estatísticas da primeira metade 
de 2010 já davam os primeiros sinais 
positivos. Nos seis primeiros meses do 
ano passado, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde, foram realiza-
dos 2.367 transplantes de órgãos de 
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doador falecido no Brasil. Também no 
mesmo período cresceu o número de 
doadores. Foram 963, superando os 
818 dos seis primeiros meses de 2009.

No primeiro semestre de 2010, o 
estado que apresentou maior índice de 
doadores foi São Paulo, com 22,76 por 
milhão de pessoas (ppm). Em seguida, 
vieram Santa Catarina (17 ppm), Distri-
to Federal (16,88 ppm), Espírito Santo 
(16,06 ppm) e Ceará (15,68 ppm). 

Apesar dos bons números, o levan-
tamento do Ministério da Saúde cons-
tatou alguns problemas. Na campanha 
de 2010, informações da Secretária de 
Atenção à Saúde, ligada ao Ministério 
da Saúde, revelaram que uma em 
cada quatro famílias não autorizavam 
a doação de órgãos e que metade dos 
óbitos causados por morte cerebral não 

O que diz a lei 
de órgãos?

Todo brasileiro era 
um potencial doador de 
órgãos. Assim estabelecia 
a Lei Nº 9434/97 de 4 
de fevereiro de 1997. 
A fundamentação era a 
doação presumida, isto 
é, cada brasileiro era um 
doador de órgãos, salvo 
se manifestasse a vontade 
de não ser doador. Essa 
manifestação tinha que 
ser gravada na célula de 
identidade ou na carteira 
nacional de habilitação 
através da expressão 
“não-doador de órgãos e 
tecidos”.

Em março de 2001, foi 
sancionada a Lei Nº10.211, 
a qual estabelece que as 
manifestações de vontades 
relativas à retirada post 
mortem  de tecidos, órgãos 
e partes perderiam a 
validade a partir de 22 de 
dezembro de 2000. Isto 
significou que desde 2000, 
declarar-se doador em 
documento, seja identidade 
ou CNH, não tem mais 
validade. 

Assim, segundo o 
Capítulo I da Lei Nº 
10.211, a retirada dos 
órgãos, tecidos e partes do 
corpo de pessoas falecidas 
depende de autorização 
de cônjuge ou parente, de 
maior idade, obedecida 
a linha sucessória, 
reta ou colateral, até o 
segundo grau assinada 
em documento por duas 
testemunhas presentes à 
verificação da morte.

eram comunicados pelos médicos para 
que se pudesse providenciar a doação 
dos órgãos.

A expectativa é que esta realidade 
mude com o investimento do governo. 
Ano passado, em 27 de setembro, 
Dia Nacional de Doação de Órgãos e 
Tecidos, o Ministério da Saúde assinou 
portarias que previam investimentos de 
R$ 76 milhões no setor de transplante 
de órgãos no Brasil.

No Estado do Ceará, o ano de 
2010 também foi de quebra de recor-
des. Ano passado, 875 transplantes 
foram realizados. É o maior número 
desde quando a Central de Transplantes 
começou a funcionar, em 1998. Segun-
do os últimos dados da Secretaria de 
Saúde do Ceará, havia 1.400 pessoas 
esperando na fila de espera.

Quem pode se beneficiar de um transplante?

CORAÇÃO
portadores de cardiomiopatia grave de diferentes etiologias 

(Doença de Chagas, isquêmica, reumática, idiopática, 
miocardites);

PULMÃO
portadores de doenças pulmonares crônicas por fibrose ou 

enfisema;

FÍGADO
portadores de cirrose hepática por hepatite, álcool ou outras 

causas;

RIM
portadores de insuficiência renal crônica por nefrite, hipertensão, 

diabetes e  outras doenças renais;

PÂNCREAS
diabéticos que tomam insulina (diabetes tipoI) em geral, quando 

estão com doença renal associada;

CÓRNEAS
portadores de ceratocone, ceratopatia bolhosa, infecção ou 

trauma de córnea;

MEDULA ÓSSEA portadores de leucemia, linfoma e aplasia de medula;

OSSO pacientes com perda óssea por certos tumores ósseos ou trauma

PELE pacientes com grandes queimaduras

Órgãos e Tecidos que podem ser doados
CÓRNEAS  6 horas Pós Parada Cardíaca 7 dias

CORAÇÃO Antes da PC* 4 a 6 horas

PULMÕES Antes da PC* 4 a 6 horas

RINS Até 30 min Pós PC* até 48 horas

FÍGADO Antes da PC* 12 a 24 horas

PÂNCREAS Antes da PC* 12 a 24 horas

OSSOS 6 horas Pós PC* Até 5 anos 

Quem pode ser doador em vida?
O doador vivo é um cidadão juridicamente capaz que, nos termos da lei, possa doar 
órgão ou tecido sem comprometimento de sua saúde e aptidões vitais.
Deve ter condições adequadas de saúde e ser avaliado por médico para realização 
de exames que afastem doenças as quais possam comprometer sua saúde, durante ou 
após a doação. Pela lei, parentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores; não 
parentes, somente com autorização judicial.



Revista O Bancário nº 8 – Janeiro/Fevereiro de 2011
Sindicato dos Bancários do Ceará

20

[  Solidariedade  ]

“Passei sete meses e sete dias 
na fila de espera do transplante. Sete 
meses e sete dias na espera, que eu 
sempre digo: a fila da agonia”. O 
relato é do comerciante José Wilter 
Ferreira Ibiapina, 60 anos, que rece-
beu transplante de fígado hepático, há 

O alívio dos transplantados

oito anos. Ex-jogador do Tiradentes e do 
Guarany de Sobral, seu José Wilter era, 
como ele mesmo se definiu, um ‘homem 
conservado’. Em entrevista a Revista O 
Bancário, ele contou que chegou a vomi-
tar sangue, os olhos ficaram amarelados 
e as pernas ‘pretas’.

Quando procurou o médico, tinha 
sido informado que estava com um ví-
rus de Hepatite C e que havia evoluído 
para cirrose hepática. “Na época, 56% 
morreriam na fila de espera. A sociedade 
cearense ainda dizia não à doação de 
órgãos”, revelou José. No dia 9/01/2003 
foi chamado para o transplante, que 
durou 13 horas e meia. “Graças a Deus 
e graças à família (do doador), que teve 
a solidariedade e o descolhimento do 
seu coração em dizer sim para a doação 
do órgão”, revelou José, atualmente 
presidente da Associação Cearense dos 
Hepáticos e Transplantados (Acephet).

Quem também está feliz após passar 
por um transplante de fígado e rim é o 
também comerciante Francisco de Assis 
Freire, 46 anos. A espera de Francisco 
durou quase seis anos. Somente após 
o quarto chamado, veio a tão sonhada 
cirurgia de transplante, realizada no dia 
12/07/2006. “Tanto a família, quanto os 

amigos estavam comigo. Minha vida 
hoje está bem. Tenho um pouco de liber-
dade”, revelou Francisco com orgulho.

Esperando ter a mesma sorte de 
Francisco e de José Wilter, até setembro 
de 2010, 60 mil brasileiros aguardavam 
na fila de espera. Nesse mesmo período, 
outro problema verificado pelo Ministério 
da Saúde foi que as autoridades de saú-
de só recebiam uma notificação a cada 
grupo de oito pessoas.

O comerciante José Wilter Ibiapina, 
60 anos, presidente da Associação 
Cearense dos Pacientes Hepáticos e 

Transplantados (Acephet). Ele aguardou 
por 7 meses e 7 dias na fila de espera. 
Seu José denuncia que faltam equipes 
multidisciplinares que conduzam todo 
o processo da doação de órgãos e não 

trabalham nos fins de semana.

Francisco de 
Assis Freire, 

transplante de fígado.

Testemunha da 
morte do marido, 

em agosto de 
2007, a professora 
Fátima Belchior só 
conseguiu doar as 
córneas do esposo, 
já que ele perdeu 

muito sangue. 
Participante de 
campanhas de 

doações, ela critica 
pessoas que por 

motivos religiosos 
não aceitam doarem 

órgãos: “nós não 
podemos ter esse 
preconceito na 

religião e nas classes 
sociais. Você tem 

que pensar que você 
está dando vida a 

outro”.

‘A fragmentação do corpo é ato de amor’
A felicidade pela recepção dos órgãos também traz a ale-

gria a quem autorizou doá-los. No caso da professora Fátima 
Belchior, citada no início da reportagem, ela revelou que se 
sentia feliz por saber que havia duas pessoas enxergando com 
as córneas do marido. Segundo a professora, a fragmentação 
desse corpo é de amor. “Tem um pedacinho da pessoa amada 
dando vida”, disse. “Imagine uma pessoa com o coração do 
outro?”, questinou.

A professora também comentou o conteúdo das propagan-
das veiculadas na televisão. Ela entende que é de pouco efeito 
a simples mensagem “doe de coração” e afirmou que haveria 
mais sensibilização se fossem veiculados depoimentos de famílias 
que disseram sim à doação. A professora disse ainda que sentia 
falta de uma preparação na maneira de abordar as famílias dos 
potenciais doadores. “Acima de tudo, humanizar do lado que vai 
ser dado vida”. Para quem tem medo de que o corpo do parente 
fique desfigurado, a professora tranquiliza: “você encontra a 
pessoa amada com o rosto perfeito. Não vai ser mutilada”.

Solidariedade e amor ao próximo. Gestos que o Brasil é 
agradecido aos 1.842 doadores com órgãos transplantados. 
Fica o exemplo para cada um de nós que estamos vivos. Seria 
bom que também disséssemos sim à doação, ainda em vida, 
para que o nosso desejo seja atendido pelos nossos parentes. 
Quem precisa de órgãos, tem pressa. Órgãos doados, vidas 
que seguem.
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