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[   Artigo   ]Nesta edição
Uma campanha salarial de vitórias
O presidente do SEEB/CE, 
Carlos Eduardo Bezerra, fala sobre as 
lutas e conquistas da Campanha 2011 
(pág. 2)

Greve de 21 dias mostra força dos 
bancários
A unidade da categoria foi 
fundamental para arrancar avanços 
importantes para todos (pág. 4)

Avanços na Convenção Coletiva
Veja lista das principais conquistas 
assinadas com a Fenaban (pág. 7)

Bancários do BB têm valorização 
no piso
Confira as demais conquistas 
alcançadas com a greve (pág. 8)

Empregados da CEF mantêm PLR 
Social
Valorização do piso e mais 
contratações também figuram entre as 
principais conquistas (pág. 9)

Funcionários do BNB arrancam 
promoção especial
Com mais oito dias de greve, 
bancários derrubam discriminação do 
governo (pág. 10)

Humor e criatividade para 
conscientizar a população
Sindicato faz manifestações 
irreverentes para ganhar apoio da 
sociedade (pág. 11)

Inclusão de pessoas com 
deficiência ainda é desafio
Preconceito e desconhecimento 
prejudicam inserção no mercado de 
trabalho (pág. 16)

Estatísticas de acidentes de 
trabalho são alarmantes
Baixo número de fiscais contribui para 
que acidentes ocorram (pág. 18)

Pelo fim do preconceito e da 
desigualdade racial
Dia da Consciência Negra 
ressalta papel do negro na sociedade 
(pág. 20)

Estratégias historicamente 
vitoriosas garantem avanços 
na Campanha Salarial 2011

A campanha salarial dos bancários foi, mais 
uma vez, vitoriosa, pois confirma uma 
estratégia que foi traçada há mais de dez 

anos pelo Comando Nacional dos Bancários que 
é recompor as perdas da categoria através dos 
aumentos reais de salários. E essa estratégia, a 
cada ano, vem sendo vitoriosa por força da greve, 
da mobilização dos trabalhadores.

Nós sabemos que se fosse pelos banqueiros 
esses avanços não seriam possíveis. Geralmente, 
eles iniciam a campanha oferecendo até menos 
do que a inflação. Então, é a mobilização da ca-
tegoria e a greve que têm arrancado e garantido 
essa estratégia de aumento real.

Por outro lado, no setor público, temos de 
ressaltar que as vitórias estão além da categoria 
como um todo, levando em conta os bancos pri-
vados. E isso também mostra o retorno da organização dos funcionários de 
bancos federais que estão enfrentando os óbices colocados pelo governo 
sem medo, buscando se auto-afirmar como um segmento importante do 
setor financeiro nacional e por isso conquistando aditivos que representam 
ganhos concretos para os trabalhadores desses bancos.

Em particular, gostaríamos de ressaltar a greve deste ano no BNB, que 
foi oito dias além da greve normal, onde os trabalhadores desse banco, que 
historicamente é tratado como um banco de segundo plano, conseguiram 
se impor através da mobilização, da organização e da luta e conquistaram 
um acordo que está no mesmo patamar do acordo dos maiores bancos.

Além disso, outra estratégia traçada pelo Comando Nacional dos Ban-
cários que tem se confirmado como vitoriosa é a da unidade da categoria. 
Através da luta unificada conquistamos o básico para, posteriormente, bus-
carmos novos avanços. Então, se já partimos com a categoria unificada para 
conquistar uma convenção para todos, o que vem de acréscimo é ganho. E 
se nós não tivéssemos essa unidade ficaríamos disputando em pelo menos 
dois segmentos – público e privado – sem entrosamento, sem diálogo e, 
provavelmente, com prejuízo para ambas as partes.

E por último, os bancários do Ceará têm demonstrado, ao longo do 
tempo, uma capacidade criativa muito grande, utilizando o humor nas suas 
campanhas, o que é uma peculiaridade do cearense, e tem ajudado no 
diálogo com a sociedade. Nós temos conflitos com a população durante a 
greve, que são perfeitamente contornáveis por conta dessa linguagem bem-
humorada, criativa – como com o uso dos cordéis – um instrumento de cultura 
popular muito apreciado no Nordeste, e especialmente no Ceará. Essa forma 
de se comunicar realmente garante um maior diálogo com a sociedade e 
torna menos difícil esse momento de greve, que é realmente muito tenso. O 
Sindicato do Ceará está de parabéns, porque tem se mostrado na vanguarda 
de outros estados com relação a essa questão da linguagem que utiliza para 
dialogar com a sociedade e com os bancários, durante as greves.

Tomaz de Aquino, 
Secretário de Imprensa 

do SEEB/CE

Foto: Drawlio Joca
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Campanha Salarial: um passo 
importante em busca do 

emprego decente
Foto: Drawlio JocaO presidente do Sindicato 

dos Bancários do Ceará e 
presidente da Fetrafi-NE, 
Carlos Eduardo Bezerra, 

analisa os ganhos e 
conquistas importantes que 
os bancários alcançaram 
nesta Campanha Salarial. 
Ele avalia que a força e 
a unidade dos bancários 
garantiram aumento real 

pelo oitavo ano consecutivo, 
além da valorização do 

piso e avanços quanto aos planos de cargos, segurança bancária, cobrança 
de metas, entre outros. Além disso, Carlos Eduardo acredita que os bancários 

deram uma importante contribuição à classe trabalhadora brasileira, pois 
conseguiu mostrar que aumentar salário não é gerar inflação, é distribuir 

renda. Confira a entrevista:

Revista O Bancário: Qual 
avaliação que você faz da Cam-
panha Salarial 2011?

Carlos Eduardo: A Campanha 
Nacional dos Bancários, mais uma 
vez, demonstrou a unidade da cate-
goria, uma estratégia que reúne mais 
de 100 sindicatos, dez federações, 
quatro centrais sindicais em torno 
de uma mesma pauta. Nós tínhamos 
um desafio muito grande: discutir o 
emprego decente, quando a agenda 
do empresariado brasileiro, inclusive 
do governo, é de tentar passar a ideia 
para a sociedade de que aumentar 
salário é aumentar inflação e que os 
trabalhadores deveriam ter os seus 

ganhos diminuídos por conta de 
uma possível crise ou desequilíbrio 
econômico no País. Nós superamos 
esse discurso, mostrando que, se é 
verdade que o Brasil é hoje a sétima 
economia mundial, ele é a décima 
pior distribuição de renda. Então, 
não dá para falar em crescimento 
brasileiro sem falar em melhoria do 
emprego, dos salários, de direitos. 
Nós mostramos que aumentar salário 
é distribuir renda e conseguimos ser 
compreendidos, tanto pelo empresa-
riado como pelo Governo. No entan-
to, tivemos, mais uma vez, de utilizar 
do recurso constitucional da greve 
para poder efetivar esses direitos. 

Segundo a Contraf-CUT, foi 
a maior greve dos últimos 20 
anos. Qual a avaliação que você 
faz dessa greve?

Carlos Eduardo: Com as mu-
danças no sistema financeiro, chega-
mos a mais de 9.300 agências ban-
cárias paradas em todo País. Então, 
é a maior greve em termo de impacto 
no sistema financeiro dos últimos 20 
anos. E também a maior greve, em 
tempo de greve, desde 2004. Foram 
21 dias de paralisação, onde os ban-
cários mostraram que a Campanha 
Nacional não é de um setor, de uma 
região. A Campanha é de todos os 
bancários de todos os bancos. 
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Essa greve mostra realmente 
a unidade da categoria?

Carlos Eduardo: Mesmo com 
as práticas antissindicais que tentaram 
refrear a greve no Santander, no Bra-
desco, no Itaú, no HSBC, no Banco do 
Brasil e na Caixa Econômica, na hora 
em que esses interditos, a pressão, as 
ameaças, inclusive de retrocesso de 
direitos surgiram, a adesão, a presença, 
a participação do bancário na greve e a 
ação dos sindicatos foram muito fortes. 
Foi a força da greve que conseguiu fa-
zer com que a Convenção Coletiva do 
Trabalho avançasse em aumento real, 
em valorização de piso, PLR, segurança 
e saúde. 

Você já adiantou alguns, 
mas quais foram os destaques 
dos avanços na Campanha deste 
ano?

Carlos Eduardo: A questão da 
segurança é um debate que nós te-
mos feito muito forte na sociedade, 
entregamos vários projetos de lei para 
os legislativos municipal, estadual e 
nacional, e conseguimos com a greve 
a proibição do transporte de numerário 
feito por bancários. Também o aumento 
do monitoramento de vigilância, tanto 
interno como externo. Principalmente o 
externo, porque os bancos entendiam 
que era uma responsabilidade exclu-
siva da segurança pública. Então, nós 
conseguimos comprometer os bancos 
com um aumento de equipamentos no 
combate ao crime e à segurança ban-
cária. Na questão da saúde, no combate 
ao assédio moral e na cobrança abusiva 
de metas, a proibição do ranqueamento 
individual dos bancários no exercício 
de suas atividades. Por que isso é im-
portante? Porque evita constranger os 
trabalhadores – e isso acontece cotidia-
namente – tentando mostrar que um é 
bom e outro é ruim, quando na verdade 
todos estão trabalhando muito, com 
muita sobrecarga para atingir o melhor 
resultado com a sua profissão. 

Na questão econômica, o 
que você destacaria? Os oito 
anos consecutivos de ganho 
real? Isso é importante? 

Carlos Eduardo: Pela correlação 
de forças entre capital e trabalho, esta-

belecer uma política que, além de repor 
perdas inflacionárias de cada período, 
avança com aumento real é avançar 
na distribuição de renda, valorização 
dos salários e do poder de compra do 
bancário. Nós tivemos uma proposta 
de reajuste de 9%, com 1,5% acima 
da inflação ao longo desse período, 
esse ganho acima da inflação é bem 
superior a 10% e no piso é superior 
a 30%. E esse ano, mais uma vez, o 
aumento do piso para R$ 1.400,00 
significa um aumento real de mais de 
4% acima da inflação. Junto a isso, nós 
tivemos discussões importantes, como a 
questão dos planos de cargos, particu-
larmente, no Banco do Brasil, na Caixa 
Econômica e no Banco do Nordeste, 

os bancos se fortaleçam com pessoas 
para que, através delas, os bancários 
possam atender melhor à população.  

Podemos concluir que foi 
uma Campanha vitoriosa? E de 
quem foi a vitória?

Carlos Eduardo: A vitória é dos 
trabalhadores bancários, mas a maior 
vitória é a da classe trabalhadora bra-
sileira porque os bancários acabam 
sendo referência para muitas outras 
categorias. Sem entrar no mérito espe-
cífico da proposta dos bancários, nós 
provamos que quem lucra nesse País 
pode, sim, dar aumento real, pode 
aumentar piso, pode fazer avanços em 
propostas sociais, como na questão de 
saúde, de segurança; portanto, essa 
é uma contribuição para a sociedade 
brasileira. Mas também mostramos que 
é preciso discutir o sistema financeiro 
nacional. Não é razoável que quem 
mais lucra nesse País se distancie tanto 
de um processo de diálogo, empurre 
os trabalhadores para uma greve e 
não invista no processo de solução 
negociada. Conseguimos vencer com 
muita luta, graças à força dos bancá-
rios, mas precisamos estar alertas. Nós 
percebemos também que precisamos 
discutir a nossa estratégia para que 
nós possamos continuar avançando 
em conquistas. Então, eu acho que um 
dos papéis muito importantes para esse 
próximo período é consolidar e efetivar 
esses direitos e conseguir estabelecer 
uma discussão que possamos ajustar 
uma estratégia a estes novos desafios. 
Os bancos, mesmo com greve, passa-
ram mais de dez dias em silêncio apos-
tando no esvaziamento da Campanha 
e também nos Tribunais. E os bancários 
já tomaram a decisão estratégica im-
portante de serem protagonistas dos 
seus direitos através dos sindicatos. 
Obviamente, vamos continuar a forta-
lecer isso na Contraf-CUT, na criação e 
agora fortalecimento da Fetrafi-NE, no 
Sindicato dos Bancários do Ceará, em 
todas as representações das comissões 
de negociação. Mas, acima de tudo, o 
Sindicato vai intensificar sua atuação, 
com a presença nos locais de trabalho, 
na conversa com o trabalhador bancá-
rio, porque trabalhador consciente é 
categoria forte. 

com reajuste, aumento do piso ou nos 
planos de cargos, com mesas temáti-
cas de discussão e negociação sobre 
jornada de 6 horas, revisão no plano 
de funções. Ou seja, é preciso discutir 
um emprego decente dos bancários. E, 
particularmente, na Caixa Econômica, 
nós conseguimos, no tema de emprego, 
o aumento de cinco mil novos postos 
de trabalho até o final de 2012. Mas 
a Caixa já está autorizada pelo Dest a 
aumentar o número de empregados 
em nove mil, indo para 99 mil a quan-
tidade de trabalhadores da Caixa. Para 
nós, isso é importante. É preciso que 

A maior 
vitória [da greve] é da 
classe trabalhadora 
brasileira, porque os 

bancários acabam 
sendo referência 

para muitas outras 
categorias... Nós 

provamos que quem 
lucra nesse 

País pode, sim, dar 
aumento real

“

”
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Unidade da categoria 
garante avanços importantes 

para os bancários

Unidade nacional
As conquistas deixam clara a im-

portância da consolidação da estraté-
gia de unidade nacional da categoria.  
A campanha unificada, reunindo traba-
lhadores de bancos públicos e privados, 
vem sendo construída desde 2004 e 
cada vez mais se mostra como uma op-
ção acertada da categoria, que reitera 
sua opção em todas as conferências e 
congressos. Com isso, conquistamos 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
válida para todos os bancos em todo 
o território nacional – fato único entre 
as categorias profissionais no Brasil.

Nas primeiras rodadas de nego-
ciação, os bancos negavam a possi-
bilidade de aumento real, alegando 
risco de alta da inflação, discurso 
que foi amplamente repercutido pela 
mídia. Essa tese falsa foi derrotada. 
Conseguimos arrancar vitória econô-
mica, com a melhoria do poder de 
compra dos salários e do piso, mas 
principalmente política. Os bancos 
tentaram vencer a categoria pelo 

cansaço, mas revertemos o quadro e 
saímos vitoriosos.

A proposta trouxe avanços impor-
tantes e foi uma conquista da greve 
nacional da categoria, a mais forte em 
duas décadas, que mobilizou trabalha-
dores de bancos públicos e privados por 
21 dias, chegando a paralisar 9.254 
agências em todo o País e forçou os 
bancos a mudarem de posição. “Pelo 
oitavo ano consecutivo a categoria ga-
rantiu aumento real de salário, valori-
zação do piso, distribuição de um valor 
maior de PLR e avanços nas cláusulas 
de segurança e saúde do trabalhador”, 
destacou o presidente do Sindicato dos 
Bancários, Carlos Eduardo Bezerra.  
“A recomposição dos salários foi um 
dos pontos importantes para a conso-
lidação dessa política permanente de 
aumento real e valorização do piso da 
categoria”, completa.

Convenção garante avanços 
econômicos e sociais

A proposta dos bancos incluiu 

Após 21 dias de 
greve nacional dos 
bancários, a maior 

dos últimos 20 
anos, os bancários 
arrancaram uma 

proposta com 
aumento real de 

1,5%, valorização do 
piso da categoria que 

passa a ser de 
R$ 1.400,00 

(aumento real de 
4,3%), e melhorias na 
PLR, com aumento da 
parcela fixa da regra 

básica para 
R$ 1.400,00 (reajuste 
de 27,2%) e do teto 
da parcela adicional 
para R$ 2.800,00 

(reajuste de 16,7%). 
Outra conquista 
é a cláusula que 

coíbe o transporte 
de numerário por 
bancários e o fim 
da divulgação de 

rankings individuais 
dos funcionários, 

combatendo o 
assédio moral.

Foto: Drawlio Joca
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também avanços sociais. “Uma nova 
cláusula proíbe a divulgação de 
rankings individuais dos funcionários, 
como forma de frear a cobrança das 
metas abusivas, combatendo o assé-
dio moral”, destaca Carlos Cordeiro, 
presidente da Contraf-CUT. “Outra 
cláusula obriga os bancos a coibir o 
transporte de numerário por bancá-
rios, que deve ser realizado conforme 
a lei federal nº 7.102/83, através de 
vigilantes”, salienta.

Os dias de greve não serão 
descontados, mas serão compensa-
dos em até duas horas por dia, de 
segunda a sexta-feira, até o dia 15 
de dezembro e, assim como nos anos 
anteriores, eventual saldo após esse 
período será anistiado.

As propostas específicas do BB 
e da Caixa também apresentam me-
lhorias para os bancários, envolven-
do questões de carreira e condições 
de trabalho, dentre outras. Entre 

os principais avanços, destacam-
se a PLR social e a contratação de 
cinco mil empregados na Caixa e a 
valorização do plano de cargos e 
salários no BB.

Segurança
A categoria bancária conquistou 

na Campanha Nacional 2011 mais 
um instrumento para impedir o trans-
porte de valores por funcionários dos 
bancos. Apesar da prática ser proibi-
da por meio da lei 7.102/1983, em 
algumas situações os bancários eram 
obrigados a levar dinheiro para abas-
tecer caixas eletrônicos ou atender a 
pedidos de clientes, se expondo ao 
perigo. Além da lei, agora o impedi-
mento constará também na Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT).

Fim da humilhação
Além disso, os bancos não pode-

rão mais publicar rankings que expo-

nham a performance dos bancários 
no cumprimento das metas. 

“Aqui na agência os nomes dos 
gerentes mais bem posicionados 
ficam num grande quadro, às vistas 
de todos. Isso gera constrangimento 
com quem não consegue alcançar 
as metas de vendas”, relatou uma 
bancária do Banco do Brasil. No 
Bradesco, o fim da publicação irá 
amenizar a pressão sofrida diaria-
mente. “Nossos nomes circulam 
num relatório para todos os colegas 
e gerentes gerais. Quando se está 
bem, é até bom, você ganha nota-
bilidade. Mas quando você está com 
seu desempenho ruim gera pressão. 
Muita gente já fica doente por conta 
disso”, conta uma bancária.

“A proibição de publicação de 
rankings é mais um instrumento que 
nós, bancários, vamos dispor para 
coibir o assédio moral dentro das 
agências”, avalia Carlos Eduardo.

REAJUSTES SALARIAIS POR FAIXA SALARIAL (R$)

Salário Reajuste Salário com 
reajuste 

Aumento mensal 
absoluto

*1.250,00 12% 1.400,00 150,00

*1.709,05 11,2% 1.900,36 191,31 

**1.937,50 12% 2.170,00 232,50 

2.500,00 9% 2.725,00 225,00 

3.000,00 9% 3.270,00 270,00 

3.500,00 9% 3.815,00 315,00 

4.500,00 9% 4.905,00 405,00 

5.000,00 9% 5.450,00 450,00 

6.000,00 9% 6.540,00 540,00 

7.000,00 9% 7.630,00 630,00 

8.000,00 9% 8.720,00 720,00 

Quadro da 
recomposição 

salarial 
que está na 
Convenção 
Coletiva da 

Fenaban

Nota:   *Reajuste salarial maior para o piso, de 12%
          **Piso do escriturário com aumento de 12% mais a gratificação de 55%
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Os bancários conseguiram, pelo 
oitavo ano consecutivo, arrancar dos 
bancos aumento real de salários. A 
proposta de 9% significa reajuste de 
1,5% acima da inflação para todas as 
faixas salariais e todas as verbas de 
natureza salarial. Com os 9%, a ca-
tegoria está garantindo, desde 2004, 
reajuste de 72,4%, o que significa 
aumento de 13,9% acima da inflação 
do período.

Os bancos começaram a cam-
panha dizendo que não dariam 
aumento real este ano. Com uma 
participação massiva dos bancários 
na greve, mostrando sua força de 
resistência, a categoria deixou claro 
durante toda a campanha que isso 
era inaceitável. “Foi uma grande 
conquista política para a categoria 
conseguir manter o aumento real 
para todos os salários pelo oitavo ano 
consecutivo”, afirma o presidente do 
Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra. 
Ele ressalta que, apesar de estarem 
dentre os setores que mais lucram na 
economia brasileira, os bancos força-
ram os bancários a fazer greve para 
conseguir o aumento real. “Deveriam 
reconhecer e valorizar quem constrói 
os resultados astronômicos do setor. 
Foi a força da nossa luta que garantiu 
essa conquista”, avalia. 

Aumento 
real pelo 

oitavo ano 
consecutivo

Um dos maiores exemplos do 
acerto dessa mobilização é o reajuste 
maior que vem sendo assegurado aos 
salários de ingresso da categoria. De 
agosto de 2010 a setembro de 2011, 
o reajuste no piso de ingresso do 
Banco do Brasil, que passou de R$ 
1.416,00 para R$ 1.760,00, totalizou 
24% (aumento real de 11%). Na Caixa 
Econômica Federal, no mesmo perío-
do, o valor do salário de ingresso sal-
tou de R$ 1.452,00 para R$ 1.826,00, 
reajuste acumulado de 26% (aumento 
real de 12,3%). O mesmo aconteceu 
com os funcionários dos bancos priva-
dos (acordo Fenaban) cujo piso estava 
em R$ 1.074,00 em agosto de 2010, 
e, após os 21 dias de greve deste 
ano, chega a setembro deste ano a R$ 
1.400,00, com reajuste acumulado de 
30% (16,3% de aumento real).

Aumentar o piso significa valo-
rizar o trabalhador desde o início da 
carreira e acaba interferindo nos sa-
lários da empresa que, muitas vezes, 
têm de fazer ajustes em seus planos 
de cargos e salários. Isso sem contar 
que o reajuste de salário acima da in-
flação também auxilia no crescimento 
de toda economia.

“Mais uma vez a nossa unidade 
foi determinante. A força da greve 
e a determinação de cada dirigen-

te sindical, de cada militante e de 
cada trabalhador fizeram com que 
arrancássemos uma proposta com 
aumento real de salário, valoriza-
ção do piso da categoria, melhoria 
na PLR e avanços na segurança 
com a proibição de transporte de 
numerário por bancários e no com-
bate ao assédio moral com o fim da 
divulgação dos rankings individuais 
de vendas de produtos”, analisa o 
presidente da Contraf-CUT, Carlos 
Cordeiro. Ele completa: “mais do 
que os números, conquistamos uma 
vitória política sem precedentes. 
Derrotamos a união da grande mídia, 
do capital e do governo federal que 
desejavam impor o fim do aumento 
real e dos avanços sociais. O resul-
tado da Campanha Nacional passa 
a balizar o movimento de inúmeras 
outras categorias em lutas salariais 
no segundo semestre em todo o 
Brasil. Nunca é demais repetir que 
a nossa luta, a nossa garra, a nossa 
determinação, a nossa ousadia e a 
nossa unidade foram essenciais para 
as conquistas que tivemos e por isso 
nos estimulam a enfrentar os novos 
desafios na batalha cotidiana por 
emprego decente, por um sistema 
financeiro cidadão e por uma vida 
melhor”, conclui.
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Confira aqui as propostas aprovadas, por ampla maioria, pelos bancários cearenses 
na assembleia realizada no Sindicato dos Bancários do Ceará, no último dia 17 
de outubro. A assembleia contou com a presença de cerca de 500 bancários e 

garantiu conquistas e avanços importantes na Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil e Bancos Privados. Os funcionários do BNB encerraram a greve no dia 25/10, 

vencendo a intransigência do governo e alcançando importantes conquistas.

Veja aqui as conquistas da 
Campanha Nacional dos Bancários 2011

• Reajuste de 9% sobre todas as verbas, o que repre-
senta aumento real de 1,5%.

– PISOS:
• Escriturário: R$ 1.400,00 após 90 dias (reajuste de 

12%, com aumento real de 4,3%).
• Caixa: R$ 1.900,36, incluindo gratificação de caixa 

e outras verbas (reajuste de 11,2%, com aumento real de 
3,5%).

– PLR:
• Regra básica: 90% do salário mais R$ 1.400,00, 

com teto de R$ 7.827,29. Isso significa um reajuste de 
27,2% na parcela fixa da regra básica.

• Caso a distribuição do lucro líquido não atinja 
5% com o pagamento da regra básica, os valores serão 
aumentados até chegar a 2,2 salários, com teto de R$ 
17.220,04.

• Parcela adicional: 2% do lucro líquido distribuídos 
linearmente, com teto de R$ 2.800,00, representando 
um reajuste de 16,7% no teto. Os valores da parcela 
adicional não serão compensados com planos próprios 
de remuneração.

• Antecipação da PLR: 54% do salário mais o valor fixo 
de R$ 840,00, com teto de R$ 4.696,37, e parcela adicio-
nal de 2% do lucro do 1º semestre distribuídos linearmente 
entre todos os funcionários, com teto de R$ 1.400,00.

– PRAZOS DE PAGAMENTO:
• Antecipação da PLR: até 10 dias corridos após a 

assinatura da Convenção Coletiva.
• Segunda parcela da PLR: até 1º de março de 2012.
• Diferenças de setembro e outubro/2011: relativas 

a salário, tíquete-refeição e cesta alimentação até a folha 
de pagamento de novembro.

– BENEFÍCIOS:
• Auxílio-cesta alimentação: R$ 339,08.

FENABAN
• Auxílio-refeição: R$ 19,78, totalizando R$ 435,16 

por mês.

•13ª cesta-alimentação: R$ 339,08.

• Auxílio-creche/babá: - Filhos até a idade de 71 me-
ses: R$ 284,85 – Filhos até a idade de 83 meses: R$ 243,67

• Auxílio-funeral: R$ 653,57.

• Ajuda deslocamento noturno: R$ 68,22.

• Indenização por morte/incapacidade decorrente de 
assalto: R$ 97.461,03.

• Requalificação profissional: R$ 974,06.

• Adicional tempo de serviço: R$ 19,43.

• Gratificação de compensador de cheques: 
R$ 110,70.

• Dias parados: não serão descontados. 
Compensação no prazo entre a data da assinatura da 

Convenção Coletiva e 15 de dezembro de 2011. Eventual 
saldo após essa data será anistiado, nos moldes do ano 
passado.

AVANÇOS NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Foram conquistadas duas novas cláusulas na Con-
venção Coletiva de Trabalho, melhorando as condições 
de saúde, trabalho e segurança dos bancários.

Segurança Bancária:
Proibição de transporte de numerário por bancários 

e garantia de monitoramento eletrônico nas agências, 
com instalação de câmeras de segurança.

Saúde do Trabalhador:
Fica proibida a divulgação de rankings individuais 

de desempenho dos bancários, evitando assim expor os 
trabalhadores à constrangimentos e à possibilidade de 
pressão por produtividade e assédio moral.
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BANCO DO BRASIL
Aumento Real: Reajuste de 9% 

sobre todas as verbas salariais e bene-
fícios. O mesmo reajuste será aplicado 
no VCPI (vencimento em caráter pessoal 
– incorporados), garantido o interstício 
sobre esta verba. Com isso a remune-
ração aumenta seu poder de compra 
na mesma proporção dos ganhos 
conquistados (1,5% real), valorizando 
todos os salários.

Piso: O piso passa para R$ 
1.760,00; com reflexo na curva do PCR 
(interstícios). Cada M (mérito) passa 
a valer R$ 97,35, representando um 
aumento real de 2,43%. Com isso, 
mantemos a estratégia de recuperação 
das perdas ano a ano e valorização do 
piso salarial.

PCR: Retroatividade no mérito 
na carreira do PCR até 1998. Após 
a conquista da carreira de mérito na 
campanha de 2010, agora a luta é 
por aprimorá-la sempre. Esse primeiro 
passo garante que o período de exer-
cício de comissões, desde a criação 
dos VR´s (valores de referência), seja 
reconhecido para todos os funcionários.

Retorno Licença Saúde: VCP 
(vencimento de caráter pessoal) de 12 
meses no retorno da licença saúde. Essa 
reivindicação vem sendo apresentada 
há anos pelo Movimento Sindical, fruto 
de debates nos Congressos Nacionais 
dos Funcionários do BB e da necessida-
de de se corrigir uma grande injustiça 
com aqueles que adoecem. A implanta-
ção desse VCP de 12 meses serve como 
paliativo, até que se encontre a solução 
definitiva para que os trabalhadores 
não sejam penalizados por adoecerem.

Revisão da Trava para Re-
moção: Trava reduzida para um ano 
em caso de concorrência de posto 
efetivo para comissionamento. Essa 
alteração permite que os trabalhado-
res tenham uma melhor perspectiva 
de crescimento na carreira, pois antes 
era preciso ficar dois anos como Posto 
Efetivo para pleitear a promoção, o que 
“atrasava” a carreira. SACR (Remoção 
automática no Posto Efetivo para funcis 
de CABB) – O funcionário não preci-
sará pedir dispensa da comissão para 

a remoção automática. Considerando 
que a maioria dos trabalhadores das 
Centrais são comissionados e que, para 
concorrer à remoção, é necessário ser 
posto efetivo. Essa alteração garante a 
manutenção da comissão até que surja 
a vaga para remoção.

Reestruturação de Dívidas: 
Reestruturação do Programa Recupe-
ração de Dívidas, com redução da 
taxa de juros e aumento no prazo de 
pagamento. Reivindicação que atende 
àqueles que se endividaram ao longo 
do tempo, especialmente em virtude de 
salários rebaixados.

Programa de aprimoramen-
to: Ampliação de 55.261 para 68.057 
no público alvo do programa de apri-
moramento, com aumento de valor de 
R$ 200,00 para R$ 215,00. Apesar de 
o valor ser ainda pequeno, é uma forma 
de valorizar o trabalhador e ajudar em 
sua formação.

Extensão do PAS para Incor-
porados: Adiantamentos para incor-
porados que optaram pelo regulamento 
do BB e pertençam aos planos de saúde 
Economus, Fusesc ou Prevbep. Garantia 
de isonomia de direitos no que diz res-
peito aos auxílios e benefícios do PAS.

PCCS e Jornada: Instalação em 
até 30 dias de mesas temáticas para de-
bater questões do PCR, PC (substituição, 
Carreira de Central de Atendimento, 
comissão mínima de 55%) e Jornada de 
Trabalho. Na primeira reunião será esta-
belecido o cronograma de encerramen-
to dos trabalhos. Essa é outra cláusula 
que garante o cumprimento do que foi 
deliberado pelos funcionários nos últi-
mos Congressos. Os debates poderão 
garantir a implantação da jornada de 
6 horas para comissionados, a volta do 
pagamento de substituição e acertos nas 
carreiras dos trabalhadores das centrais 
de atendimento.

Descomissionamento: Renova-
ção da cláusula do ACT em vigor com 
manutenção da trava de descomissiona-
mento. O banco havia ameaçado rever 
a conquista do ano anterior, mas cedeu 
às pressões e manteve o direito. Assim, 

para retirar comissão sob alegação de 
baixo desempenho, somente após três 
ciclos avaliatórios negativos na GDP.

Dias parados: Ratificação da 
cláusula de compensação dos dias 
parados igual a do ano passado. Essa 
é uma conquista da mesa única da 
categoria. A força do movimento dos 
bancários garantiu nenhum desconto 
e a compensação com critérios até 15 
de dezembro.

Bolsas de Graduação: Mil 
bolsas de graduação e 500 bolsas de 
pós-graduação. Esse aumento no nú-
mero de bolsas permite ao trabalhador 
se preparar para o exercício de suas 
funções a partir de exigências que o 
mercado vem fazendo. Com essas 
bolsas, o banco cumpre parte de seu 
papel de contribuir com a formação 
acadêmica de seus funcionários.

PLR: O cálculo da PLR do 1º 
semestre de 2011 considerou os 
mesmos critérios das distribuições 
anteriores, dentro de um modelo que 
é considerado o melhor da categoria. 
Esse modelo prevê distribuição anual 
dividida em dois semestres distintos de 
90% do salário paradigma (E-6, E-6 + 
comissão de caixa e VR´s), sendo 45% 
em cada semestre; 4% do lucro líquido 
distribuídos de forma linear, valor fixo 
com parâmetro no valor definido para 
a categoria e mais o módulo bônus 
para os comissionados. Neste semestre 
o número de funcionários que receberá 
participação dos lucros é superior em 
cerca de 7 mil ao mesmo período de 
2010.

OS VALORES BÁSICOS 
SÃO OS SEGUINTES:

Escriturário: R$ 3.571,46 
(13,1% maior do que o 1º semestre 
de 2010);

Caixas, Atendentes e Auxi-
liares: R$ 3.912,16 (12,5% maior do 
que o 1º semestre de 2010);

Demais Comissionados: de 
1,62 a 3,0 salários paradigmas (em 
média 9,9% maior do que o 1º semes-
tre de 2010).
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saúde do trabalhador – Am-
pliação de 16 para 180 dias da garantia 
de manutenção de função para traba-
lhadores afastados por motivo de saúde. 
Hoje, após 15 dias de afastamento, o 
gestor da unidade tem por até 180 dias 
a opção de manter ou retirar a função 
do empregado. Embora a complemen-
tação do salário permaneça por até seis 
meses em caso de doença comum, por 
até 2 anos para doenças graves e por 
tempo indeterminado se for acidente 
de trabalho, é comum que os gestores 
retirem a titularidade, o que gera redu-
ção salarial no retorno da licença. Se 
o trabalhador em questão voltar antes 
de completar 180 dias de afastamento, 
terá garantida a titularidade da função. 

Saúde Caixa – O acordo prevê 
que o filho maior de 21 anos comprova-
damente sem renda continue até os 24 
anos no plano como dependente indire-
to mesmo que não esteja estudando. O 
empregado poderá ainda manter o filho 
no plano até os 27 anos desde que não 
tenha renda e esteja estudando.

Superávit do plano – O banco 
se compromete a discutir a destinação 
do superávit do Saúde Caixa para 
melhorias no plano, mas considera 
necessários mais estudos. O tema será 
remetido para discussão no GT Saúde 
do Trabalhador, que terá autorização da 
empresa para uma negociação efetiva. 

Auxiliares de serviços gerais 
– Empregados nesta carreira receberão 
reajuste linear de R$ 60,00 além do au-
mento negociado com a Fenaban. Com a 
incidência das vantagens pessoais e adi-
cional por tempo de serviço, o valor pode 
chegar a R$ 106,00 em muitos casos.

Representante no Conselho 
de Administração – O banco aceita 
alterar seu estatuto para permitir que 
empregados que não tenham ocupado 
função de gestor possam concorrer 
ao cargo.

Crédito para calamidades – A 
Caixa propõe a criação de uma linha 

de crédito especial para empregados 
chamada Empréstimo Calamidade. 
Com ela, caso um trabalhador do 
banco perca seus bens em uma 
ocorrência desse tipo, o banco dis-
ponibilizará um empréstimo de até 10 
salários padrão, limitado à margem 
consignável, para ser pago em até 60 
vezes sem juros com carência de 90 
dias. É necessário que o município 
do empregado decrete estado de 
calamidade pública. 

CCV para Inativos – A pro-
posta prevê ainda a abertura de 
Comissão de Conciliação Voluntária 
(CCV) para inativos sobre qualquer 
assunto. Recentemente a Caixa 
assinou acordo para aplicação da 
CCV, a título de piloto, apenas 
com alguns sindicatos por prazo 
determinado (já vencido) e apenas 
para discutir auxílio alimentação. 

CCV específica sobre 7ª e 
8ª hora – A Caixa e a Contraf-CUT 
se comprometem a assinar, até 60 
dias após a assinatura do acordo 
aditivo, termo aditivo estendendo a 
CCV para os empregados da ativa 
que queiram negociar o pagamento 
referente à 7ª e 8ª hora dos cargos 
de natureza técnica. 

Compensadores – A Caixa 
concorda em atender a reivindicação 
dos empregados que trabalhavam na 
extinta compensação de cheques de 
incorporação do adicional noturno, 
utilizando os termos do RH151. Dessa 
forma, a incorporação será válida 
para os trabalhadores que têm no 
mínimo 10 anos de trabalho noturno 
e o valor será calculado com base na 
média dos últimos cinco anos.

Menor taxa no consignado 
– Adoção, para os empregados da 
ativa, aposentados e pensionistas, da 
menor taxa de juros praticada pela 
Caixa para o empréstimo consignado. 
Essa cláusula é importante, pois pela 
atual redação do acordo os aposen-
tados estão excluídos dessa conquista.

Valorização do Piso: A pro-
posta prevê um novo aumento no 
piso dos bancários, que se daria com 
uma mudança na tabela do Plano de 
Cargos e Salários (PCS). Os novos 
concursados passariam a ingressar na 
Referência 202 e, depois de 90 dias, 
avançariam automaticamente para a 
203. Dessa forma, o salário após os 
90 dias do contrato de experiência 
passaria dos atuais R$ 1.637,00 para 
R$ 1.826,00 (já aplicado o reajuste 
de 9% negociado com a Fenaban), 
representando assim um reajuste 
de 11,55% nesse piso. Todos os 
empregados que hoje ocupam a 
referência 202 passariam automati-
camente para a 203. O mesmo vale 
para a Carreira Profissional, na qual 
os pisos passariam a ser a referên-
cia 802 no ingresso, com valor de 
R$ 7.932,00, e a referência 803 após 
90 dias de contratação, com o valor 
de R$ 8.128,00. Além disso, o banco 
concordou em repassar o aumento de 
R$ 39,00 na tabela do PCS conquis-
tado ano passado para os bancários 
que estão na tabela do PCS antigo. 

Contratação de 5 mil novos 
empregados: A redação da cláu-
sula prevê a ampliação do quadro 
autorizado dos atuais 87 mil empre-
gados para 92 mil, com compromisso 
assumido pela Caixa de atingir esse 
número até dezembro de 2012.

PLR Social: A Caixa concordou 
com a manutenção da PLR Social, 
que estava ameaçada pela política 
de cortes do governo federal. A regra 
prevê a distribuição de 4% do lucro 
líquido de forma linear para todos os 
empregados – além da regra básica 
(90% do salário mais R$ 1.400,00, 
com teto de R$ 7.827,29) e parcela 
adicional (2% do lucro líquido dis-
tribuídos linearmente, com teto de 
R$ 2.800,00) da PLR acordada com 
a Fenaban. Esse valor será distribuído 
mesmo que, somado à regra da Fena-
ban, seja ultrapassado o limite de 15% 
do lucro do banco previsto na CCT.

OUTROS PONTOS DO ADITIVO
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
REAJUSTE SALARIAL 

E PISO 
• Reajuste linear de 10% (dez 

por cento) na tabela de cargos do 
PCR e no VCP;

• Reajuste de 9% para todas as 
demais verbas e benefícios.

• O Piso Salarial do BNB passa 
a ser R$ 1.760,00, a partir de 1º de 
setembro de 2011.

PLR
• Regra FENABAN, limitado a 

9% do lucro líquido do Banco, como 
autorizado pelo MPO/DEST;

• PLR SOCIAL – 3% do lucro 
líquido do Banco, distribuído de 
forma linear.

ADIANTAMENTO DA PLR
• Adiantamento regra FENA-

BAN, e até o limite da provisão;
• Adiantamento de 3% do Lucro 

Líquido do primeiro semestre;
• 1/3 de uma remuneração 

bruta, a título de adiantamento 
da PLR 2011, nos moldes do 
adiantamento para férias, para ser 
compensado na época do crédito 
da PLR anual. Na hipótese do resul-
tado do lucro 2011 não amparar 
a devolução total, referido valor 
poderá ser dividido em até 8(oito) 
parcelas mensais e consecutivas 
durante o ano de 2012 e após o 
crédito da PLR.

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO FORMAL

• Reajuste do valor máximo 
de participação em patrocínio para 
Graduação:

ANTERIOR: R$ 380,77 – ATUAL: 
R$ 420,00 – a partir de Novem-
bro/2011

• Elevação do percentual de 
participação em patrocínio para 
Graduação:

ANTERIOR 70% – ANTERIOR: 
80% – a partir de Novembro/2011

DIÁRIAS DE SERVIÇO
• Valor diária treinamento: an-

teriormente R$ 120,00 – passa para 
R$ 140,00 a partir de Novembro/2011;

• Menor diária BNB: anterior em 
R$ 100,00 passa para R$ 140,00 a 
partir de Novembro/2011;

• Demais diárias – estudo para 
revisão em Janeiro/2012.

SUSPENSÃO DAS 
PARCELAS MENSAIS DO 
EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS
• Suspensão das parcelas men-

sais do Empréstimo de Férias de 
outubro/2011 a dezembro/2011. O 
valor da parcela de outubro/2011 
será estornado, quando do crédito da 
folha de diferença salarial. À exceção 
do adiantamento concedido por oca-
sião do adiantamento da PLR 2010, 
que continuará sendo descontado 
normalmente até a sua quitação em 
dez/2011, conforme acordado em 
mesa.

NOVA POLÍTICA DE 
CRÉDITO PARA 

EMPREGADOS, APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS

• Suspensão das parcelas do CDC 
de outubro/2011 a dezembro/2011. 
Os valores relativos a outubro/2011 
serão estornados pelas unidades de-
tentoras do financiamento;

• Apresentação de Nova Política 
de Crédito para Empregados, Aposen-
tados e Pensionistas até 30.11.2011, 
onde sejam contemplados novos cri-
térios para consignação, limites, taxas 
e prazos.

DEMAIS PONTOS 
ACORDADOS

• Criação de Mesa Temática da 
Previdência;

• Criação de Mesa Temática de 
Terceirização;

• Assinatura do Protocolo para 
Prevenção de Conflitos no Ambiente 
de Trabalho;

• Criação da Comissão do Sindi-
cato – CIN-PESSOAL;

• Aceitação da cláusula de efetivo 
cumprimento de regras de seguran-

ça relacionadas ao transporte de 
numerário (Cláusula 41ª da pauta 
específica)

• Implantação do Ponto Eletrô-
nico: Iniciada em outubro/2011;

• Proteção ao cliente e caixas: 
O Banco tem cumprido as determi-
nações legais e possui calendário 
de reformas que contemplará os 
requisitos de segurança;

• Fiscalização do Restaurante: 
Implantação do Programa de Educa-
ção Alimentar do Empregado;

• Acordada a cláusula para Es-
tabilidade dos Membros do Conselho 
de Ética;

• Ampliação, com inclusão de 
membros da AFBNB, da cláusula de 
Retorno de Dirigentes Sindicais.

COMPENSAÇÃO 
DOS DIAS PARADOS

• O BNB seguirá o acordado 
na Fenaban.

PROMOÇÃO ESPECIAL
A diretoria do BNB autorizou 

rodada de promoção especial a 
ocorrer em janeiro/2012, onde serão 
utilizados, obrigatoriamente, o total 
dos recursos destinados para este 
fim até o limite de 1% da folha de 
pagamento anual do BNB.

Nesta promoção especial, a 
ocorrer em janeiro de 2012, a Dire-
toria do BNB assegura a promoção 
dos três níveis iniciais da carreira de 
analista bancário:

Analista Bancário I
para Analista Bancário III 

Analista Bancário II
para Analista Bancário IV 

Analista Bancário III
para Analista Bancário IV 

Então, prioritariamente, serão 
promovidos os ocupantes dos car-
gos acima, em seguida, na mesma 
rodada, os elegíveis por antiguidade, 
não contemplados nesta promoção 
especial, e em seguida os elegíveis 
por merecimento.
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Irreverência e humor cearenses para protestar 
contra a intransigência dos banqueiros

O Sindicato dos Bancários do Ceará fez uso da 
irreverência e do humor típicos do povo 

cearense para mostrar à sociedade suas reivindicações 
e protestar contra a intransigência dos banqueiros 

durante os 21 dias de greve. Confira:

Contra a cachorrada dos banqueiros
O Sindicato dos Bancários distribuiu dois mil cachorros-quentes à 

população em vários bairros de Fortaleza para protestar contra o silêncio e 
a intransigência dos banqueiros diante da greve da categoria. A atividade foi 

uma simbologia da luta da categoria contra a postura dos bancos e uma forma 
de pedir o apoio popular.

União com as 
Centrais Sindicais
Uma grande manifestação na 

Caixa Econômica Federal do Fórum 
Autran Nunes, em Fortaleza, reuniu 
bancários, terceirizados da Caixa e 
representantes de sindicatos e das 
principais Centrais Sindicais. No 

local, além de grande adesão dos 
bancários, a categoria se uniu aos 

trabalhadores dos Correios também 
em greve na época. Chegou-se 
a ter mais de 400 pessoas, entre 

bancários, apoiadores, sindicalistas e 
as Centrais Sindicais CUT, CTB, Força 

Sindical e Conlutas.

A campanha foi 
muito boa para 
nós bancários e ela 
pode ser melhor, 
depende também 
do engajamento de 
todos. Esperamos 
que nos próximos 
anos tenhamos 
uma maior 
participação no 

movimento paredista, até porque esse ano 
a greve foi muito participativa. Tivemos 
conquistas, mas isso não quer dizer que se 
esgota aqui a nossa luta. Quando saímos 
de uma campanha salarial ficamos mais 
revigorados para conquistarmos muito 
mais. Temos ainda muitas pendências, 
principalmente nos bancos públicos como 
a isonomia de tratamento, uma Caixa 
de Saúde e Previdência digna para todos 
e também a valorização de todos os 
trabalhadores bancários. 
Carmen Araújo (BNB)

A Campanha 
2011 teve uma 
atuação importante 
do Sindicato, em 
conjunto com 
a Contraf-CUT, 
denunciando à 
população os 
desmandos e a 
postura intransigente 
dos banqueiros. 
No final, o resultado foi positivo, pois 
alcançamos o aumento real pelo 8º ano 
consecutivo, além de vantagens na PLR, 
segurança e combate ao assédio moral. 
Particularmente na Caixa Econômica, 
tivemos a maior PLR da história dos 
empregados da CEF, assegurando ainda 
a PLR social e mais contratações para 
podermos prestar um melhor atendimento 
à sociedade, melhorando também as 
condições de trabalho dos empregados. 
Marcos Saraiva (Caixa Econômica)

Porque a greve 
foi vitoriosa
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Para interdito do Bradesco, cortejo fúnebre
O Sindicato realizou na quarta-feira, 5/10, e quinta-feira, 6/10, um 

cortejo fúnebre em Fortaleza para protestar contra o Interdito Proibitório 
solicitado pelo Bradesco na Justiça do Trabalho com o objetivo de frear o 
movimento grevista. No primeiro dia, o protesto passou pelo Centro e no 

segundo dia, na Aldeota. A manifestação entrou nas unidades e teve direito 
à marcha fúnebre, viúva, carpideiras, padre e velório simbólico de um cliente 

morto pela exploração do banco, com tarifas abusivas.

Bancários e Correios 
unidos na luta

O movimento ganhou mais 
força na quinta-feira, 29/9, com 
a participação de centenas de 

trabalhadores, que percorreram 
as ruas do Centro de Fortaleza, 

após uma concentração na 
Praça do Ferreira que juntou os 
bancários, os funcionários dos 
Correios, que também estavam 

em greve, representantes de 
vários Sindicatos e das Centrais 

Sindicais.

A Campanha 
Nacional 
deste ano foi 
bastante positiva, 
principalmente 
se considerarmos 
a participação 
dos colegas dos 
bancos privados. 
No caso do maior 
banco privado 

da América Latina, o Itaú, por uma 
semana, praticamente fechamos todas as 
agências da nossa base territorial. Outro 
aspecto positivo foi a participação dos 
companheiros do Banco do Nordeste do 
Brasil, pois realizaram uma das maiores 
greves até então ocorridas no banco, 
Ribamar Pacheco (Itaú)

Tivemos uma 
Campanha 
Salarial, com uma 
greve forte, que 
trouxe conquistas 
acima da 
expectativa inicial 
da categoria. Foi 
uma vitória em 
cima do discurso 
do Governo de 
que a crise iria intervir na nossa luta. Nós 
provamos que a mobilização superou o 
discurso da crise do Governo e superou, 
inclusive, a expectativa dos bancários. 
Clécio Morse (Santander)

A avaliação 
da campanha 
salarial 2011 
para os 
funcionários 
do Banco do 
Brasil é positiva. 
Apesar do 
discurso do medo 
implantado pelo 
banco no início 

da campanha, conseguimos com nossa 
organização avançar em temas que 
vínhamos trabalhando há vários anos. 
Temas como igualdade de oportunidades, 
saúde, pauta específica, PCR, plano de 
cargos, saúde, todos esses itens foram 
tratados na pauta e conseguimos, pelo 
menos, não perder nada em relação a 
anos anteriores.
José Eduardo (Banco do Brasil)
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“Indecente é o lucro dos 
banqueiros”

Numa atividade para dialogar com a so-
ciedade, o Sindicato realizou na sexta-feira, 
7/10, um ato denunciando a indecência dos 

bancos, que exploram os trabalhadores e 
os clientes. Com manifestantes e figurantes 
seminus, o protesto mostrou que “Indecente 
é o lucro dos banqueiros (R$ 27 bilhões)”. 

Adesão intensa no BNB Passaré
O Sindicato dos Bancários do Ceará realizou nos 
dias 3 e 6/10, na Praça Jader Colares, do Centro 

Administrativo do Passaré, manifestação com o objetivo 
de conclamar todos os funcionários do BNB lotados 
na Direção Geral a se engajarem na greve. Os atos 
contaram com a participação de grande número de 

grevistas que buscaram, com sua presença, sensibilizar 
os demais colegas a aderirem ao movimento. 

A paralisação no BNB chegou a atingir 75% de todas as 
agências do Nordeste.

Denunciando a palhaçada dos 
banqueiros

No 14º dia da greve nacional dos bancários, dia 10/10, 
o Sindicato se inspirou no Dia da Criança para, em mais 
uma passeata, levar à população do centro de Fortaleza 

a indignação contra os banqueiros. O movimento 
grevista ofereceu pirulitos aos transeuntes e às crianças 
para protestar contra a palhaçada dos banqueiros, que 
até então não haviam negociado com os bancários. O 
protesto teve a intenção de mostrar como os banqueiros 

estão tirando os direitos dos trabalhadores.
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Bananas contra o descaso do BB 
No dia 13/10, a greve nacional dos bancários coincidiu com o aniversário de 203 anos do Banco do Brasil. O 

Sindicato aproveitou a data para realizar um protesto no BB da Praça do Carmo, em Fortaleza, contra o descaso do 
banco com os funcionários e usuários. O ato aconteceu com direito à banda de música e distribuição de bananas. 

Contra a moleza dos banqueiros, ovo de codorna
Um apitaço e distribuição de ovos de codorna movimentaram dois grandes atos do Sindicato nos dias 19 e 20/10, na 
Agência Centro e na praça principal do Centro Administrativo do BNB, no Passaré. Os atos marcaram o 23º e 24º dias 
de greve dos bancários do Banco do Nordeste, indignados com a falta de perspectiva de negociação até então e com a 

não apresentação de uma proposta pela Direção do Banco que contemplasse seus anseios.
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Cordéis contra a intransigência
A ganância dos banqueiros e a arrogância do Governo foram alvo de 

ironia através da literatura de cordel, usada como instrumento de protesto 
pelo Sindicato para condenar a postura intransigente dos bancos. O autor 

dos cordéis, o diretor  do SEEB/CE, Tomaz de Aquino, condenou as práticas 
antissindicais do Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e Banco do Nordeste. Você pode acessar os conteúdos no site do 
Sindicato: www.bancariosce.org.br/publicacoes_outras.asp

O Sindicato dos Bancários contou 
com o apoio de diversos artistas locais 
durante a Campanha Salarial. O palha-
ço Colorau e seu parceiro Neorlândio, 
os emboladores Marreco e Zé Calisto 
e os palhaços dos Doutores da Alegria, 
Pirulito e Pimentinha, fizeram a anima-
ção durante as diversas manifestações 
realizadas pelo Sindicato durante os 21 
dias de greve dos bancários no Ceará.

Humor regional

A campanha 
salarial dos 
bancários, 
apesar de toda 
a dificuldade, 
conseguiu 
arrancar 1,3% 
de aumento 
real e melhoria 
na PLR como 
também uma 

boa melhoria no Piso. Eu concluo que a 
campanha salarial deste ano foi positiva.  
Ricardo de Paula (Banrisul)

A Campanha 
Nacional foi 
muito significativa 
para a categoria 
e para os 
trabalhadores 
de modo geral. 
Os bancos 
tentaram se 
esconder atrás da 

crise e tiveram uma resposta gritante da 
categoria que não se acovardou e foi à 
luta, arrancando ganhos econômicos e 
cláusulas que coíbem o assédio moral 
e a garantia de geração de emprego 
por parte dos bancos, isso significa 
mais bancários dentro das unidades. 
Lógico que não estamos totalmente 
satisfeitos, principalmente olhando para 
os resultados dos bancos. Precisamos 
avançar na isonomia, na política salarial 
e em melhores condições de trabalho. A 
bandeira da Campanha continua mais 
atual do que nunca: emprego decente. 
Precisamos acabar com a precarização 
das relações de trabalho, ainda muito 
forte, dentro da nossa categoria. A luta 
continua! Gabriel Motta (Bradesco)

No cenário da 
nossa economia, 
apesar dos lucros 
altos dos bancos, 
foi uma campanha 
forte, em termos 
de adesão, 
inclusive nos 
bancos privados. 
Nós paramos 
aqui quase 100% 
das agências do HSBC, do Safra, do 
Santander. Não paramos o Bradesco por 
causa dos interditos e das nossas pernas, 
que são poucas. O BNB foi discriminado 
pelo governo, mas os funcionários 
mantiveram a greve e arrancaram 
conquistas importantes. 
Mateus Neto (Safra)
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No dia 24 de julho, a lei 8213/91, que dispõe so-
bre os Planos de Benefícios da Previdência, completou 
20 anos de vigência. De acordo com o Artigo 93, as 
empresas têm a obrigação de contratar pessoas com 
necessidades especiais. Assim, empresas com cem ou 
mais empregados devem preencher de 2% a 5% dos 
seus cargos com beneficiários reabilitados ou portado-
res de deficiência. Dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) revelam que 10% da população mundial 
têm algum tipo de deficiência. No Brasil, segundo o 
Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), existem 24,6 milhões de pessoas com 
algum tipo de deficiência, o que equivale a 14,5% da 
população. Conquistar um espaço no mercado de 
trabalho é difícil para qualquer um, mas inserir essa 
parcela específica da população nesse campo de 
batalha requer esforço dobrado.

A Lei de Cotas, como é chamada, foi criada para 
diminuir a exclusão e o preconceito contra essas pes-
soas, mas apesar dessas duas décadas de existência, 
muitas empresas ainda não se adaptaram à legislação. 
Não foi por falta de tempo. O Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) estima que, nesse período, quase 
três milhões de pessoas com deficiências tenham 
conquistado o mercado formal de emprego. No en-
tanto, apenas 25% das vagas que deveriam ter sido 
criadas de fato foram abertas. De acordo com dados 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2010 
foram contratados cerca de 17.400 profissionais com 
algum tipo de deficiência, número que representa um 
aumento de 6,2% em relação a 2009.

O médico do trabalho José Carlos do Carmo, 
coordenador do Programa de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, da Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego de São Paulo (SRTE/SP), diz que apesar do 
saldo positivo, a maioria dos empregados registrados 
possui deficiências consideradas leves. “As empresas 
têm dado prioridade aos profissionais que não reque-
rem que façam adaptações em sua estrutura. Não 
querem comprar um software específico para permitir a 
cegos atuar. Querem alguém que utilize o material que 
elas têm, sem necessidade de adaptações”. Números 
do Ministério do Trabalho confirmam essa constatação: 
eles indicam que há no Brasil uma preferência pela 
contratação de tipos específicos de deficiência. A maior 
contratação (54,47%) é feita com deficientes físicos, 
seguindo-se deficientes auditivos (22,49%), visuais 
(5,79%), intelectuais (5,10%) e deficiências múltiplas 
(1,26%). Empregados reabilitados registram 10,9%. 

Esse é o lado da discussão que se limita a números 
frios. O outro lado amplia o leque de preocupações e 

Mercado de trabalho para pessoas com 
deficiências: uma inclusão responsável

LEGISLAÇÃO
Lei 8.213, de 24 de julho de 1991: 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está 

obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

 
I - até 200 empregados..........................................2%;
II - de 201 a 500....................................................3%;
III - de 501 a 1.000................................................4%;
IV - de 1.001 em diante.........................................5%.

LABORATÓRIO DE INCLUSÃO
É composto do Núcleo de Estágio Universitário e Núcleo de 

Acessibilidade Dificultada e funciona na Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social, promovendo a inclusão pelo trabalho 
de estudantes de nível médio, universitários e trabalhadores com 
deficiência e vulnerabilidade social (afrodescendentes, soropo-
sitivos, obesos, homoafetivos etc). No caso de deficientes, o 
trabalho é feito através de seleção e acompanhamento dentro de 
projetos específicos para cada deficiência: a física, auditiva, visual 
e cognitiva, promovendo o convívio e rompimento das barreiras 
do preconceito. Para estar lá, as pessoas passam por um rígido 
processo seletivo. “Não é porque está em uma cadeira de rodas, 
por exemplo, que vai ser incluído. Tem que ter competência e 
qualidade”, diz o coordenador do projeto, João Monteiro.

NÚMEROS
• O Ceará se destaca como o estado brasileiro que mais 

emprega, por conta de ações fiscais. Das 29,3 mil pessoas 
com deficiência no Estado, 13,2 mil estão trabalhando, 
equivalente a 45,3% do total. São Paulo, que tem o maior 
número de deficientes (246,4 mil), emprega 43,5% dessas 
pessoas. 

• Paraná, com o segundo maior número de pessoas com 
deficiência (45,2 mil) ficou na penúltima posição, com 
apenas 4,1% delas empregadas. Santa Catarina ficou 
com a última posição no ranking com apenas 3,4%. Rio 
Grande do Sul ficou com a quarta posição com 42,8%. 
No quinto lugar ficou o Amazonas (36,7%). 

• “Impressiona que Estados mais ricos tenham baixa in-
serção de pessoas no mercado de trabalho enquanto 
outros, como o Ceará na primeira posição, têm mostrado 
números positivos”, afirma o gerente de inclusão e capa-
citação da Associação para Valorização de Pessoas com 
Deficiência (Avape), Marcelo Vitoriano. 

(Fontes: Governo do Estado do Ceará, Ministério do Trabalho e IBGE)
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se dedica a acompanhar a forma como 
essa inclusão no mercado se dá e vai 
além das estatísticas. “Atualmente, as 
empresas estão se vendo obrigadas à 
contratação de deficientes para evitar 
a fiscalização e a penalização pesada, 
mas ainda não estão prontas para en-
tender que não basta contratar. Ainda 
não alcançamos o patamar de que é 
preciso preparar a empresa, o ambien-
te, aprender a recrutar, como realizar 
entrevistas e, principalmente, como 
apoiar a socialização dessas pessoas”, 
afirmou Açúcena Bonanato, presidente 
de uma ONG para a formação de 
pessoas com deficiência, o Instituto 
Pró-Cidadania.

“As cotas, no Brasil, são feitas de 
baixo para cima, ou seja, elas 
preenchem as vagas de auxiliar 
de serviços gerais, auxiliar de 
limpeza, porteiros, telemarke-
ting, e só com determinadas 
deficiências”, diz João Monteiro, 
coordenador do Laboratório 
de Inclusão da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social do Ceará (STDS-CE), que 
desenvolve projetos de inclusão 
de pessoas com deficiência e 
vulnerabilidade social no mer-
cado de trabalho. A ideia do 
laboratório é acompanhar e 
testar essas inclusões, dentro da 
Secretaria, através do que cha-
mam de experimentos humanos. 
A premissa é preparar essas pes-
soas durante cerca de dois anos para 
tentar lançá-las no mercado. Se não 
conseguirem, elas permanecem lá. Os 
trabalhos resultaram no desenvolvimen-
to de uma fórmula para tentar driblar as 
limitações do mercado de trabalho: a 
inclusão qualitativa, que envolve todas 
as deficiências em todas as funções de 
uma empresa e se contrapõe à quan-
titativa (aquela onde as empresas se 
encarregam apenas de cumprir a cota 
e não de trabalhar a efetiva inserção 
do deficiente no ambiente de trabalho). 

A inclusão qualitativa prevê, além 
da adaptação do ambiente físico, a 
preparação humana para receber 
aquelas pessoas com necessidades 
especiais. “Eu digo para as empresas 
que se parte da responsabilidade social 
de cumprir a cota e também parte de 

uma coisa mais evoluída, que se chama 
responsabilidade existencial, que vai 
além do superlucro”, explica João e 
lamenta o fato de não ter conseguido 
ainda implantar essa fórmula em ne-
nhuma empresa no Ceará. Segundo 
Açúcena, do Pró-Cidadania, apesar 
de as empresas alegarem falta de 
capacitação dos deficientes, existem 
profissionais altamente qualificados, 
tendo curso superior e especialização, 
mas que não conseguem vagas compa-
tíveis com o nível educacional porque 
as posições estratégicas ou de gestão 
quase nunca são abertas para pessoas 
com deficiência. 

A prova da existência de mão de 
obra capacitada está no que o Labo-

ratório de Inclusão conseguiu fazer na 
Secretaria do Trabalho do Ceará: são 
50 profissionais trabalhando em todos 
os setores da Secretaria, incluindo jor-
nalistas, economistas, administradores, 
psicólogos e arquitetos, todos com al-
guma deficiência. Mas João Monteiro, 
coordenador do projeto, alerta que 
não é tão fácil encontrar profissionais 
qualificados no mercado. “Eu queria ter 
uma arquiteta com deficiência na Secre-
taria, fui encontrar em Recife, trouxe ela 
para cá, ela foi bem avaliada, passou 
dois anos conosco e agora voltou para 
Recife para fazer mestrado. Quando ela 
saiu, o certo era preencher a vaga com 
outro arquiteto com deficiência. Pro-
curei o Conselho, mas não achamos. 
Como também procurei fisioterapeuta 
e não achei, a que tinha não pode 

ficar”, lamenta. A falta de qualificação 
das pessoas é um problema ainda sério 
no Brasil, independentemente de elas 
serem deficientes ou não.

A Lei de Cotas tem o mérito de 
gerar possibilidade de inclusão no 
mercado de trabalho para os deficien-
tes, mas não leva em consideração as 
limitações de encontrar profissionais 
que realmente querem e podem tra-
balhar. Por conta dos obstáculos (que 
vão desde o preconceito, a necessidade 
de adaptação do ambiente de trabalho 
até a dificuldade de comunicação com 
pessoas cegas e surdas, por exemplo), 
muitos profissionais desistem de buscar 
uma vaga no mercado de trabalho e se 
sentem inseguros e desestimulados de 

batalhar por qualificação, o que 
dificulta ainda mais a inclusão. 

Para fortalecer a importân-
cia de uma inclusão qualitativa 
e não apenas de se mostrar 
“dentro da lei”, João Monteiro 
aponta o que pode acontecer 
de positivo para uma empresa 
que se disponha a acolher pes-
soas com deficiência de forma 
menos burocrática: passando 
a conviver com as diferenças 
humanas, os funcionários das 
empresas passam por um pro-
cesso de maturação. “Hoje, 
há uma maturidade funcional 
muito grande [na STDS]. Esse 
trabalho pode tornar o público 
interno mais ético, mais hu-

mano. Uma pessoa sem preconceito 
produz muito mais. O convívio com 
a diversidade cria essa evolução de 
comportamento, de relacionamento”, 
afirma, assegurando que o preconcei-
to entre os colegas de trabalho é a 
maior dificuldade para pessoas com 
qualquer deficiência. 

Ana Cristina, 23 anos, psicóloga 
do Laboratório de Inclusão, resume 
bem o sentimento de quem luta por 
um espaço de qualidade no mercado 
de trabalho. “Ser reconhecida não pela 
deficiência, mas pelo trabalho”, diz 
Ana, que é deficiente visual e almeja 
trabalhar, um dia, em alguma empresa 
privada e assim, quem sabe, ajudar a 
experiência do Laboratório a alçar vôos 
mais altos e a difundir a importância de 
acolher bem essas pessoas. 
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 “Nós, técnicos de segurança de 
trabalho, lutamos praticamente contra 
uma cultura. A falta de cultura preven-
cionista”. A frase é do presidente do 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Ceará (SINTEST/CE), Luiz 
Nazareno Marvão. À revista O Bancá-
rio, o presidente afirmou que o técnico 
de segurança tem um papel muito 
difícil, pois está entre duas vertentes. 

“É um papel muito difícil você estar 
entre o capital e o trabalho. Orientar, 
esse é objetivo do técnico de segurança 
do trabalho. Patrão e empregado. 
Orientar o patrão dizendo que 
existe a norma, a legislação. O 
empregado, nós o orientamos a 
trabalhar com segurança”, expli-
cou. A observação do presidente 
do Sintest tem fundamento e o 
ranking no nosso País é preocu-
pante.

No Brasil, as estatísticas 
oficiais contabilizaram dados alar-
mantes. Dados do mais recente 
Anuário Estatístico de Acidentes de 
Trabalho dos Ministérios da Previdên-
cia Social e do Trabalho e Emprego 
revelam que a cada três horas, uma 
pessoa morre por acidente de trabalho 
no Brasil. De 2006 a 2009, ocorreram 
10.956 mortes.

Para se ter uma ideia da gravi-
dade, em 2009, 297 trabalhadores 
sofreram incapacidade permanente em 
decorrência de acidente de trabalho. 
Só neste mesmo ano  foram registrados 
723,5 mil acidentes de trabalho, dentre 
os quais ocorreram 2.496 óbitos. To-
mando como referência uma jornada 
média de 8 horas diárias, as mortes no 
trabalho no Brasil equivalem uma morte 
a cada 3,5 horas.

Acidentes de 
Trabalho: 

Prevenir é a 
melhor solução

No Brasil, de 2006 a 2009, ocorreram 
quase 2,5 milhões de acidentes de 

trabalho. Já no Ceará, cujo índice de 
acidente é maior do que no Brasil,  um dos 
problemas é o baixo número de fiscais de 
trabalho. Esta situação contribui para que 
muitos acidentes ocorram sem a emissão 

da CAT.

Os dados oficiais apontam, ainda, 
que 13.047 pessoas ficaram perma-
nentemente  incapacitadas, o que equi-
vale a uma  média de  43 trabalhadores 
por dia que não retornarão mais ao tra-
balho, aposentando-se precocemente.

No mundo, três mortes a 
cada minuto

Infelizmente, o Brasil faz parte de 

diárias. Considerando que um dia tem 
24 horas, a cada minuto ocorrem três 
mortes em todo planeta.

Ceará: taxa de acidentes 
superior a do Brasil

Dados mais recentes do Ministério 
da Previdência Social demonstram que 
de 2006 a 2009, houve um aumento de 
98% no número de acidentes de traba-
lho no Ceará. No total, foram 36.253 
acidentes. Nesse mesmo período, no 
Ceará, 188 trabalhadores perderam 

a vida. A tendência de crescimento 
já havia se verificado em 2007, 

quando foram registrados 8.333 
acidentes (39,6% a mais que 
no ano anterior) e se confir-
mado em 2008, com 10.153 
ocorrências (68% a mais que 
em 2006).

Além disso, a taxa de cres-
cimento do Estado foi superior 
a registrada no Brasil nesse 
mesmo período, que foi 41,2%. 

Em 2006, ocorreram no Brasil 
512.232 acidentes de trabalho, 

número que chegou a 659.523 em 
2007 e a 755.980 em 2008 e que caiu 
para 723.452 em 2009.

Dos 11.802 acidentes ocorridos no 
Ceará em 2009, tiveram Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT) devida-
mente registrada pelas empresas 7.361, 
sendo 5.224 acidentes típicos, 1.813 
acidentes de trajeto (entre a residência 
e o local de trabalho e vice-versa) e 324 
doenças do trabalho. Outros 4.441 
acidentes não tiveram a CAT registrada. 

Anualmente, o governo federal tem 
um custo em torno de R$ 56,8 bilhões, 
só em gastos com a assistência médica, 
benefícios por incapacidade temporária 
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um lamentável ranking mundial. Atual-
mente, o País é o quarto colocado em 
número de acidentes fatais, segundo 
dados da OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho). No mundo todo, 
informações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) mostram que anual-
mente, dois milhões de trabalhadores 
morrem em razão de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais. Se 
dividirmos esse número de mortes 
por dia, o resultado é 5,5 mil mortes 
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ou permanente, e pensões por morte 
de trabalhadores vítimas das más con-
dições de trabalho. 

Baixo número de fiscais para 
atender a demanda

No trabalho de prevenção de 
acidentes de trabalho, os fiscais da 
Superintendência Regional do Tra-
balho desempenham um importante 
papel. Infelizmente, um problema que 
se arrasta há duas décadas atrapalha 
o acompanhamento da situação dos 
locais de trabalho: o reduzido número 
de fiscais. 

À O Bancário, o auditor Fiscal Do-
relland Ponte Lima revelou a situação no 
nosso Estado.“Nós temos menos de 30 
auditores para todo o Estado do Ceará. 
Você fica pensando: quantos milhares 
de estabelecimentos nós temos? Como 
é que podemos cobrir tudo isso com 
26 pessoas? E esse pessoal tem que se 
revezar, dão plantão de atendimento 
para ouvir os trabalhadores, tem que 
arranjar tempo para ir ao Interior, você 
perde tempo no deslocamento, que é o 
tempo que você não está fiscalizando”, 
afirmou.

Dorelland disse que as nossas 
normas ficaram muito mais complexas. 
Segundo ele, “há uns vinte anos atrás, 
nosso ementário, (que é o nosso catá-
logo de infrações) tinha 1.300 situações 
que ensejavam multa e intervenção 
fiscal. Hoje são mais de quatro mil”. 

O auditor explicou que a fisca-
lização acontece de duas maneiras: 
preventiva e reativa. “A preventiva é 
aquela que fazemos antes de acontecer 
o problema. É planejada a partir da 
nossa experiência e das estatísticas, 
procuramos atacar os setores que tra-
dicionalmente apresentam problemas”. 

Já a reativa, segundo Dorelland, 
“é estimulada pelas denúncias, recla-
mações que chegam de trabalhado-
res, de sindicatos, da imprensa, até 
de cidadãos comuns que passam na 
rua,  veem uma situação de grave 
e eminente risco e pedem a nossa 
intervenção”. 

Sobre a quantidade de CATs (Co-
municação de Acidente de Trabalho) 
que não foram emitidas, conforme 
apresentado no último relatório do Mi-
nistério da Previdência, o auditor disse 
que isso decorre de uma alteração da 
regulamentação previdenciária. “Hoje 

em dia, a Previdência Social pode reco-
nhecer algumas ocorrências como sen-
do causadas pelo trabalho e, portanto, 
conceder o benefício previdenciário de 
acidente ou doença do trabalho sem a 
emissão de CAT, através de um critério 
chamado Nexo Técnico Epidemiológico 
(NTE)”, comentou. 

Dorelland explicou que “quando 
um trabalhador é recebido pela perí-
cia da previdência e apresenta uma 
doença de um determinado CID e de 
um determinado CNAE (Classificação 
Nacional das Atividades Econômicas), 
determinadas combinações de CID e 
CNAE sinalizam para a previdência 
que aquela doença pode ser presumida 
como doença de trabalho e a empresa 
que vai ter o ônus de provar que não 
foi. Se ela não conseguir fazê-lo, essa 
doença é presumida pela Previdência e 
classificada como doença do trabalho 
ao profissional e o benefício é conce-
dido mesmo sem a emissão de CAT. 
Daí esse número grande de concessões 
sem CAT.

Segundo Ponte Lima, não é fácil 
fazer isso, porque a empresa entende 
que ela (a empresa) cria uma prova 
contra si. O auditor afirmou que du-
rante o período do afastamento, com 

emissão CAT, ele (o empregador) agora 
vai ter que pagar INSS. “Essa pessoa ao 
retornar, vai ter um ano de estabilidade 
e aí vou ter que manter um trabalhador 
por um ano de estabilidade e muitas 
vezes na mentalidade do empregador 
quem volta do INSS depois de um certo 
tempo está ‘bixado’. Portanto ele se 
torna indesejado, porque na visão do 
empregador, ele perdeu a capacidade 
produtiva. No mínimo, vai passar por 
um novo período de readaptação, en-
tão, ele acaba sendo uma pessoa que 
está sobrando no corpo da empresa”. 

Dorelland disse que é muito difícil 
fiscalizar a emissão de CAT porque é 
muito fácil o trabalhador chegar para 
o INSS (a CAT é matéria previdenciária 
e não trabalhista) ‘o meu é acidente 
de trabalho’ e aí? Se é difícil para ele  
provar, para a Previdência não vai ser 
menos fácil.  O fiscal afirmou que pró-
pria Lei Previdenciária diz que quando 
a empresa se recusa a emitir a CAT, o 
próprio segurado pode fazer. Assim, o 
médico que o atendeu pode fazê-lo, o 
sindicato pode fazê-lo. O problema é 
que o INSS vai exigir outras provas. O 
ônus da prova vai ser o trabalhador. 
Seria muito bom, o benefício para o 
trabalhador seria muito grande.

Nos início dos anos 1970, nosso País vivia um período de fragilidade no 
tocante à segurança dos trabalhadores no Brasil. O número de acidentes de 
trabalho era tamanho que começaram a surgir pressões exigindo políticas de 
prevenção, inclusive com ameaças do Banco Mundial de retirar empréstimos 
do País caso o quadro continuasse. No dia 27 de julho de 1972, por iniciativa 
do então ministro do Trabalho Júlio Barata, foram publicadas as portarias 
3.236 e 3.237, que regulamentavam a formação técnica em Segurança e 
Medicina do Trabalho e atualizando o artigo 164 da CLT.

Por isso, a data foi escolhida para ser o Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. Na ocasião foi criado o SESMT (Serviço Especializado 
em Segurança e Saúde do Trabalho), tornando o Brasil o primeiro país no 
mundo a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho 
nas empresas com mais de 100 funcionários. Hoje, quase 40 anos depois, 
não se pode pensar uma empresa que não esteja preocupada com os índices 
de acidentes de trabalho.

A segurança dentro da empresa é sinônimo de qualidade para a mesma 
e de bem-estar para os trabalhadores. Financeiramente, também é vanta-
josa: treinamento e infra-estrutura de segurança exigem investimentos, mas 
por outro lado evitam gastos com processos, indenizações e tratamentos de 
saúde em casos que poderiam ter sido evitados.

Brasil: pioneiro no serviço obrigatório 
de segurança e medicina do trabalho 
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Dia da Consciência Negra ressalta a 
luta pelo fim do preconceito

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado 
em 20 de novembro e é dedicado à reflexão so-
bre a inserção do negro na sociedade brasileira. 

A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de 
Zumbi dos Palmares, em 1695. O dia é celebrado desde a 
década de 1960.

O Quilombo dos Palmares era uma localidade situada 
na Serra da Barriga, onde escravos se refugiavam. Com o 
passar dos anos, chegou a atingir uma população de vinte 
mil habitantes, em razão do aumento das fugas dos escravos. 
O dia da consciência negra é uma forma de lembrar o so-
frimento dos negros ao longo da história, desde a época da 
colonização do Brasil, tentando garantir seus direitos sociais.

O dia é, portanto, marcado pela luta contra o pre-
conceito racial, contra a inferioridade da classe perante a 
sociedade. Além desses assuntos, enfatizam sobre o respeito 
enquanto pessoas humanas, além de discutir e trabalhar para 
conscientizar as pessoas da importância da raça negra e de 
sua cultura na formação do povo brasileiro e da cultura do 
nosso País.

Preservar a memória
No dia 20 de novembro de 1695 foi assassinado Zumbi, 

um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, que se 
transformou em um grande ícone da resistência negra ao 
escravismo e da luta pela liberdade. Para o historiador Flá-
vio Gomes, do Departamento de História da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a escolha do 20 de novembro foi 
muito mais do que uma simples oposição ao 13 de maio: 
“os movimentos sociais escolheram essa data para mostrar o 
quanto o País está marcado por diferenças e discriminações 
raciais. Foi também uma luta pela visibilidade do problema. 
Isso não é pouca coisa, pois o tema do racismo sempre foi 
negado, dentro e fora do Brasil. Como se não existisse”.

Diferente do 20 de novembro, o 13 de maio perdeu 
força em nossa sociedade devido a memória histórica 
vencedora: a que atribuiu a abolição à atitude exclusiva da 

princesa Isabel, aparentemente paternalista e generosa Isa-
bel, analisa o historiador Flávio Gomes. Pesquisas recentes 
têm recuperado a atuação de escravos, libertos, intelectuais 
e jornalistas negros e mestiços para o 13 de maio, mostrando 
como este não se resumiu a um decreto, uma lei ou uma 
dádiva. Esses estudos também têm resgatado o significado 
da data para milhares de escravos e descendentes, que fes-
tejaram na ocasião. “Não porque a princesa foi uma santa 
ou porque os abolicionistas simpáticos foram fundamentais, 
mas porque a população negra reconhece que a Abolição 
veio em decorrência de muita luta”, diz Gomes. 

A Cont ra f -CUT 
promoverá nos dias 28 
e 29/11 o 1º Fórum 
Nacional: Invisibilida-
de Negra no Sistema 
Financeiro. O evento 
acontece em Salvador 
(BA) e faz parte das 
reflexões que marcam 
o dia da Consciência 
Negra. O Fórum tem por objetivo organizar e intensificar 
as intervenções no combate à discriminação. Para isso, 
será realizado um amplo debate com as entidades e re-
presentações sobre a participação da população negra 
no mercado de trabalho, com foco no sistema financeiro. 

“Contamos com a participação dos representantes 
das federações e sindicatos de bancários em todo o País. 
Convocamos também os militantes que desejam inserir 
este debate em suas respectivas entidades”, afirma Deise 
Recoaro, secretária de Políticas Sociais da Contraf-CUT. 

A Invisibilidade Negra no 
Sistema Financeiro
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Sindicato em Ação

Entrega da Pauta de Reivindicação dos BNB
(agosto/2011)

Lançamento da Campanha Salarial 2011
na Praça do Ferreira (agosto/2011)

Sessão Solene na Câmara Municipal em 
Homenagem ao Dia do Bancário (agosto/2011)

5º Fórum Sindical do Banco do Brasil
(agosto/2011)

Entrega do Projeto de Lei sobre Segurança Bancária, na 
Câmara Municipal de Fortaleza (agosto/2011)

Sessão Solene na Assembléia Legislativa em 
Homenagem ao Dia do Bancário (agosto/2011)

Sessão Solene na Câmara Municipal em 
Homenagem ao Dia do Bancário (agosto/2011)

Sindicato apresenta Projeto de Lei sobre Segurança 
Bancária na Câmara Municipal de Quixadá (agosto/2011)
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