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R E V I S T A

Terceirização precariza empregos 
e direitos dos trabalhadores

O Estatuto da Segurança Bancária, 
criado por proposta do Sindicato, foi 

aprovado pela Câmara dos Vereadores 
e aguarda sanção da Prefeita de 

Fortaleza  (págs. 2 e 3 )

Venda casada: prática abusiva e 
denunciada pelo movimento sindical 

bancário é comum no sistema 
financeiro, além de outras empresas 

(pág. 6)

(matéria na página 10)
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[   Editorial   ]Nesta edição

Estatuto de Segurança é aprovado 
na Câmara Municipal

O projeto, que partiu de uma iniciativa 
do Sindicato, aguarda sanção da 
prefeita Luizianne Lins (pág. 2)

Dengue ainda é um dos principais 
problemas de saúde pública

Somente este ano já foram 
registrados mais de 37 mil casos no 
Ceará. Prevenção é a única arma 
contra a doença (pág. 4)

Venda casada: para o bancário, 
prática abusiva. Para o banqueiro, 
meta normal

O Código de Defesa do Consumidor 
proíbe essa prática e o movimento 
sindical cobra dos bancos um 
programa de venda responsável 
(pág. 6)

Presidente Dilma instala Comissão 
da Verdade

O objetivo é trazer ao conhecimento 
da sociedade vários desmandos da 
época da ditadura militar (pág. 8)

Movimento sindical cobra reversão 
de terceirização

Além de precarizar direitos, terceirizar 
trabalhadores mina a organização 
sindical (pág. 10)

Entrevista: Miguel Pereira, 
secretário de Organização da 
Contraf-CUT

Ele alerta a respeito do combate 
ao projeto de lei do deputado 
Sandro Mabel, que regulamenta a 
terceirização (pág. 12)

Sindicato tem histórico de luta em 
defesa do trabalhador

Luta contra a insegurança, assédio 
moral, metas abusivas, além de 
greves conquistando aumentos 
reais e conquistas sociais são ações 
constantes da entidade (pág. 14)

Artigo: Carlos Eduardo, presidente 
do SEEB/CE

Ele fala sobre desafios e expectativas 
para a campanha nacional da 
categoria em 2012 (pág. 20)

Terceirização gera perdas 
de mais e melhores direitos

Na edição deste bimestre da Revista O Bancário, trazemos vários 
temas inseridos nos debates no meio da classe trabalhadora.
Um deles é a terceirização da mão de obra pelas empresas, o 

que se constitui em precarização e redução dos direitos dos trabalha-
dores contratados diretamente. Entre os terceirizados a incidência de 
acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e mortes ocorrem num 
percentual ainda maior e muitas vezes nem aparecem nas estatísticas 
oficiais, pois trabalham para outras empresas que não a empresa 
principal ou tomadora dos serviços.

Para o movimento sindical, um dos males da terceirização, é que 
ela age também sobre a organização dos trabalhadores, sendo este 
um dos grandes prejuízos à classe trabalhadora. Este também é um 
dos principais motivos que as empresas terceirizam, porque quebra a 
organização sindical e a solidariedade entre a classe trabalhadora.

Uma das grandes conquistas do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
este ano, foi ver sua proposta de segurança bancária para Fortaleza 
virar o Estatuto Municipal da Segurança Bancária, aprovado pela 
Câmara dos Vereadores. A iniciativa da criação desse Estatuto partiu 
do Sindicato, que recebeu total apoio do presidente da Câmara, ve-
reador Acrísio Sena. Agora é garantir a sanção do projeto de lei por 
parte da prefeita Luizianne Lins. As gestões já começaram e, após a 
sanção, os bancos terão um prazo de 120 dias para adequação à Lei. 

Ainda, com apoio da Câmara Municipal, o Sindicato dá início a 
uma nova etapa, com a criação da Campanha “Banco legal é banco 
seguro”, que dará publicidade da importância do Estatuto Municipal 
da Segurança Bancária junto à população fortalezense, que passará 
também a fiscalizar o cumprimento da lei.

No Ceará são alarmantes as estatísticas da Dengue, uma doença 
que veio com toda força e com jeito de epidemia. Os números de 
Fortaleza, no entanto, dão alívio para o surto registrado nos últimos 
dois anos. Mas, não é hora para arrefecer os controles. Temos que 
entrar na luta de combate ao mosquito transmissor como única forma 
de exterminarmos a doença no nosso Estado.

A ação sindical forte tem sido a marca do SEEB/CE, ao longo 
dos últimos anos. Nesta edição, fazemos um passeio pelas principais 
ações sindicais, que mostram aos bancários cearenses que a entidade 
fez muito pela categoria, mas há muito mais por fazer.

Os militantes da época da ditadura que sofreram perseguições 
políticas sabem bem a importância da Comissão da Verdade, instala-
da pela presidente Dilma Rousseff no último dia 16/5. Nessa edição, 
mostramos como funcionará essa Comissão e o que esperar dela.

Venda casada é uma prática comum nas agências bancárias, 
prática essa que pode ser combatida através de denúncias. O Sindi-
cato alerta para os clientes dos bancos, os consumidores em geral, a 
lutarem pelo cumprimento das leis e garantirem seus direitos.
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Agora é realidade. O Estatuto Mu-
nicipal da Segurança Bancária, 
projeto de lei nº 0144/12, foi 

aprovado pela Câmara Municipal de 
Fortaleza, no dia 6 de junho, e con-
solida a legislação municipal sobre as 
regras de segurança nos estabelecimen-
tos bancários e financeiros da Capital, 
que após a sanção do projeto, terão um 
prazo de 120 dias para adequação à 
Lei.  O projeto foi elaborado pela Câ-
mara dos Vereadores, a partir de uma 
proposta do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, subsidiada pela Contraf-CUT, 
após o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidir que é de competência 
dos municípios legislar sobre medidas 
de segurança do público nas agências. 

A iniciativa do Sindicato dos Ban-
cários surgiu a partir da preocupação 
com a onda de assaltos crescente a 
cada ano, além da questão das saidi-
nhas e chegadinhas bancárias contra 
clientes, construindo uma proposta à 
Câmara Municipal, propondo a cria-
ção do Estatuto. O Sindicato mantém 
estatísticas dos ataques a bancos na 
Capital e Interior que revelam que há 
um ataque a banco a cada três dias, e 
isso mostra o nível de necessidade de 
fortalecimento da questão da seguran-

ça bancária. Os estudos feitos revelam 
também que, na maioria dos casos, os 
ataques acontecem porque as unidades 
bancárias não cumprem com os itens de 
segurança necessários para proteção, 
como as portas giratórias com detec-
tores de metais. “É preciso mudar esse 
quadro e o Estatuto veio para preservar 
a vida e respeitar o direito do cidadão 
fortalezense. Os bancos têm alta lu-
cratividade e não dão a contrapartida 
à segurança da população”, disse 
Carlos Eduardo Bezerra, presidente do 
SEEB/CE.

Enquadramento e itens de 
segurança – O Estatuto Municipal de 
Segurança enquadra, além dos bancos 
oficiais e privados, sociedades de crédi-
to, associações de poupança, postos de 
atendimentos, subagências de crédito, 
cooperativas de crédito, caixas eletrôni-
cos, e similares. Estabelece que todas as 
agências bancárias deverão dispor das 
portas eletrônicas, vidros resistentes a 
impactos e a disparos de armas de fogo 
de grosso calibre, sistema de monito-
ração e gravação eletrônica em tempo 
real, divisórias e biombos nos caixas 
das agências e no autoatendimento. 
A proposta trata ainda dos vigilantes 

que atuam nos bancos, que deverão 
usar colete à prova de bala (Nível 3), 
portar arma de fogo e arma não letal 
autorizada, além da instalação de as-
sento apropriado para os profissionais 
e escudo de proteção. A carga e a 
descarga de valores por carros-fortes 
deverão ser feitas em local protegido 
e apropriado, na ausência de clientes.

Em relação a área do autoatendi-
mento, o Estatuto de Segurança tam-
bém especifica normas de segurança, 
como a presença de vigilante durante 
o horário de funcionamento do serviço, 
seguindo o padrão dos profissionais 
atuantes no interior da agência. O 
projeto veda ainda a utilização de 
capacetes e outros acessórios (óculos 
escuros, bonés, toucas, dentre outros) 
que atrapalhem a identificação da pes-
soa nas agências. A proposta proíbe 
também o uso de aparelhos celulares 
no interior dos estabelecimentos, 
obrigando as agências a instalarem 
bloqueadores de celular para coibir 
as “saidinhas bancárias”. No Estatu-
to está garantido o livre acesso aos 
portadores de marca-passo cardíaco 
artificial ou aparelhos similares, me-
diante apresentação de documento 
comprobatório da situação. 

Plenário aprovou a matéria por 
unanimidade em discussão única

Estatuto Municipal de Estatuto Municipal de 
Segurança Bancária: Segurança Bancária: a vida a vida 

está acima do lucroestá acima do lucro
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[  Projeto de Lei  ]
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O Sindicato dos Bancários do Ceará deve lançar em breve a campanha 
“Banco Legal é Banco Seguro”, como forma de divulgar o Estatuto Municipal de 
Segurança Bancária, aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza e envolver 
a sociedade quanto à cobrança do cumprimento do Estatuto. O Sindicato já 
debate detalhes sobre as peças publicitárias da campanha, com o mote: “A 
vida está acima do lucro – Banco legal é banco seguro”. As discussões devem 
ser aprofundadas aguardando a sanção da prefeita Luizianne Lins ao Estatuto.

O secretário de Organização da Contraf-CUT, Miguel Pereira, afirma que 
é importante enfatizar que o lucro do banco não pode estar acima da vida. Ele 
lembra que o movimento sindical bancário luta, em nível nacional, pela isenção 
de tarifas para algumas transações que diminuiria o número de saidinhas ban-
cárias. “Seria interessante ainda uma campanha educativa sobre a importância 
das portas giratórias. Nos aeroportos existem detectores que barram mesmo! E 
todos que estão lá sabem que aquilo é para sua própria segurança. Nos bancos 
tem de haver essa consciência também”, sugere.

“O Sindicato está terminando a elaboração da campanha e estamos articu-
lando politicamente junto ao Executivo Municipal de Fortaleza a sanção do projeto 
de lei do Estatuto de Segurança e daí, partir para uma campanha educativa, 
para envolver a sociedade toda na cobrança da responsabilidade dos bancos e 
também da fiscalização do município”, conclui Carlos Eduardo.

Após o período para a ade-
quação nos bancos, as instituições 
poderão ser autuadas com multa 
e interdição do local. A primeira 
autuação estabelece um prazo de 
10 dias para o enquadramento 
à Lei. Na segunda notificação, o 
banco pagará uma multa de 100 
mil Unidades Fiscais do Município 
(UFM) e em reincidência, após 30 
dias, o valor cobrado é de 200 mil 
UFM. Caso a agência permaneça 
sem implementar à Lei, o local 
será interditado. 

Outro projeto de lei 
prevê perda de alvarás – A 
vereadora Eliana Gomes (PCdoB) 
é autora de outro projeto de lei 
também aprovado na Câmara 
Municipal de Fortaleza sobre 
segurança bancária, que prevê a 
perda do alvará de funcionamen-
to, o banco que não cumprir toda 
a legislação vigente sobre segu-
rança. “Na Câmara já existem vá-
rios projetos, todos de relevância 
sobre segurança bancária, mas 
apresentamos um com relação 
aos alvarás – a partir do momento 
que os  bancos começarem a per-
der os alvarás de funcionamento, 
com certeza eles vão começar a 
cumprir com os itens necessários 
para dar segurança aos clientes, 
usuários e trabalhadores”, disse 
a vereadora.

Campanha Banco legal é banco seguro!

EM FORTALEZA
– Lei º 9.605, de 26 janeiro de 

2010, determina a colocação de biom-
bos que impeçam a visualização das 
transações bancárias nas agências, dos 
vereadores Marcus Teixeira (PMDB) e 
Vitor Valim (PMDB).

– Lei Nº 9.807, de 26 de agosto 
de 2010, proíbe o uso de chapéus, 
capacetes e itens que impeçam o 
reconhecimento das pessoas dentro 
dos bancos, do vereador Plácido 
Filho (PDT).

– Lei Nº 7.274, de 17 de fe-
vereiro de 1993, torna obrigatória a 
instalação de portas de segurança nas 
agências, do vereador Durval Ferraz 
(PT). Foi suspensa por liminar requerida 
pela Febraban.

Confira legislação que trata da segurança bancária
– Lei Nº 9017, de 3 de outubro 

de 2005, torna obrigatório a fixação no 
interior das agências bancárias, em locais 
de fácil visualização pelos clientes, a Lei 
13.312/2003, que estabelece o tempo 
de 15 a 30 minutos para atendimento 
dos clientes nos caixas, da vereadora 
Deborah Soft (PSL).

Projetos:
– O vereador Artur Bruno (PT), 

apresentou projeto de lei sobre a obri-
gatoriedade do vídeomonitoramento das 
agências bancárias.

– O vereador Paulo Gomes (PMDB) 
apresentou em maio/2012, um projeto 
de lei que obriga os bancos a instalarem 
bloqueadores de sinal de celular.

NO CEARÁ
– Lei 12.565, aprovada pelos 

deputados e publicada no Diário Oficial 
em janeiro de 1996, torna obrigatório o 
uso de detector de metais nas agências 
do Ceará. Também suspensa por liminar.

– Lei 14.961/11, publicada no 
Diário Oficial em julho de 2011, proíbe 
a utilização de aparelhos de comunica-
ção dentro de agências bancárias do 
Ceará, do deputado Tin Gomes (PHS). 
O Decon é órgão responsável pela 
fiscalalização da Lei.

Projetos:
O deputado estadual Oman Car-

neiro, apresentou projeto de lei, em 
1995 sobre a obrigatoriedade das 
portas giratórias nos bancos.
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[  Saúde  ]

A dengue continua sendo um 
dos principais problemas de 
saúde pública do nosso País. 

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que entre 50 a 100 
milhões de pessoas se infectem 
anualmente, em mais de 100 paí-
ses, de todos os continentes, exceto 
a Europa. Cerca de 550 mil doen-
tes necessitam de hospitalização e 
20 mil morrem em consequência 
da dengue.  No Ceará, a Secretaria 
de Saúde do Estado (Sesa) anuncia 
que a situação está se estabilizan-
do, principalmente em Fortaleza, 
mas continua grave a epidemia 
nas cidades de Juazeiro do Norte, 
Barbalha, Icó e Canindé.

Para o coordenador de Promo-
ção e Proteção à Saúde da Secreta-
ria de Saúde do Estado, Dr. Manoel 
Fonseca, a dengue este ano está 
maior do que no ano passado, mas 
com menos óbitos. Em 2011 foram 
mais de 20 óbitos e em 2012, até 
maio, foram 9 óbitos por dengue. 
O médico alerta para a introdução 
de um novo sorotipo Dengue 4 no 
Ceará que pode gerar uma grande 
epidemia dentro de um ano. “Por isso 
é importante os cuidados da população 
com prevenção agora, pois os tipos 1, 2 
e 3 já causam fortes reações, somados 
agora ao tipo 4 poderemos ter compli-
cações futuras”, disse.

Este ano, a dengue no Ceará 
chegou a 37.892 casos de dengue 
notificados em 184 municípios até 
2/6/2012. Destes, 17.273 casos foram 
confirmados em 131 municípios. Esses 
casos foram confirmados em 21 diferen-
tes Células Regionais de Saúde (CRES). 
Destacam-se os municípios de Fortaleza 
e Crato, com 12.302 e 890 do total de 
casos confirmados, respectivamente.

A classificação de Risco de Den-
gue Ceará, conforme levantamento 
do Ministério da Saúde para o período 
2011/2012, informa que foram classifi-
cados 54 municípios como risco baixo, 

Dengue:Dengue: prevenção é a única  prevenção é a única 
arma contra a doençaarma contra a doença

45 em risco moderado, 40 com risco 
alto e 45 como de risco muito alto para 
epidemias de dengue. Considerando a 
população exposta, 13,9% estão nos 
municípios de risco baixo, 17,2% de 
risco moderado, 14,9% em risco alto 
e 54,1% da população em municípios 
de risco muito alto. 15 municípios que 
estavam com médio e baixo risco pas-
saram para alto risco este ano – Batu-
rité, Campos Sales, Caucaia, Chaval, 
Frecheirinha, Jijoca de Jericoacoara, 
Parambu, Quixadá, Quixeramobim, 
Salitre, Santana do Acaraú, Senador 
Sá, Tamboril, Tauá e Tejuçuoca.

Os municípios de Acopiara, Ar-
neiroz, Caridade, Ipaporanga, Itatira, 
Marco, Monsenhor Tabosa, Russas, 
Santa Quitéria, São Benedito, São João 
do Jaguaribe, Tarrafas, Tianguá, Tururu, 
Ubajara e Umirim saíram do estrato de 
maior risco, entretanto ainda devem 
permanecer em alerta.

Dengue no Ceará desde 
1986  – Há casos de dengue noti-
ficados no Ceará desde 1986, com 
isolamento do sorotipo DENV 1. 
Nesses últimos 26 anos a dengue 
se manifestou de forma endêmica 
com o registro de, pelo menos cinco 
epidemias nos anos de 1987, 1994, 
2001, 2008 e 2011. Destacam-se as 
epidemias de 1994 pela confirmação 
dos primeiros casos hemorrágicos, 
o ano de 2008 pelo maior número 
de casos graves Febre Hemorrágica 
da Dengue (FHD) + Dengue com 
Complicação (DCC) e o ano de 2011 
pelo maior número de casos clássicos 
confirmados.  Nos últimos dez anos, 
foram registrados casos da doença 
em todos os meses do ano, sempre 
com um predomínio no primeiro 
semestre, devido provavelmente a 
fatores como o aumento da  pluvio-
sidade, temperatura e umidade.
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O QUE É DENGUE?

A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus (existem quatro tipos diferentes de vírus 
da dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4), que ocorre, principalmente, em áreas tropicais e subtropicais 
do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após 
períodos chuvosos.  A dengue clássica se inicia de maneira súbita e podem ocorrer febre alta, dor de ca-
beça, dor atrás dos olhos, dores nas costas. Às vezes aparecem manchas vermelhas no corpo. A febre dura 
cerca de cinco dias com melhora progressiva dos sintomas em 10 dias. Em alguns poucos pacientes podem 
ocorrer hemorragias discretas na boca, na urina ou no nariz. Raramente há complicações.

AEDES AEGYPTI – O mosquito Aedes aegypti mede menos de um centímetro, tem aparência inofensiva, 
cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas.  Costuma picar nas primeiras horas da manhã e 
nas últimas da tarde, evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas quentes, ele pode atacar à sombra, dentro 
ou fora de casa. Há suspeitas de que alguns ataquem também durante a noite.  O indivíduo não percebe 
a picada, pois no momento não dói e nem coça.

MODO DE TRANSMISSÃO – A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retrans-
mite. A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes aegypti-homem. Após a ingestão de sangue infectado 
pelo inseto fêmea, transcorre na fêmea um período de incubação. Após esse período, o mosquito torna-se 
apto a transmitir o vírus e assim permanece durante toda a vida. Não há transmissão pelo contato de um 
doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO – Varia de 3 a 15 dias, mas tem como média de cinco a seis dias. O ciclo 
do Aedes aegypti é composto por quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. As larvas se desenvolvem em água 
parada, limpa ou suja. Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de sangue para garantir o 
desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão da doença. O seu controle é difícil, por ser muito versátil 
na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver 
vários meses até que a chegada de água propicia a incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se 
rapidamente em larvas, que dão origem às pupas, das quais surge o adulto.  O único modo possível de evitar 
a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor.  A melhor forma de se evitar a dengue é 
combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. 
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A prática é abusiva e denuncia-
da pelo movimento sindical bancá-
rio, uma vez que coloca o bancário 
como agente de uma ação ilegal, 
proibida, mas sempre cumprida se-
gundo as determinações do banco, 
prática essa cada dia mais presente 
nas instituições financeiras do País. 
Sem alternativas e cumprindo as nor-
mas e metas do banco, o bancário 
se vê obrigado a praticar a venda 
casada. Essa venda é o condicio-
namento de venda de produto a 
outro, ou seja, para aquisição de um 
determinado produto, o fornecedor 
o condiciona a aquisição de outro 
produto. No caso dos bancos, o 
cliente chega querendo abrir uma 
conta corrente e a pessoa automa-
ticamente é condicionada a comprar 
um cheque especial ou outro produ-
to bancário, como se um dependesse 
do outro. 

Venda casada em bancos 
– A prática pode acontecer em 
qualquer lugar e situação, mas os 
bancos são campeões em oferecer 
um serviço “em troca” da aquisição 
de outro. Geralmente, quando o 
cliente precisa de um financiamen-
to, contratar um cheque especial 
ou aumentar o limite de crédito, 
é condicionado a contratar um 
seguro. A maioria dos bancos só 
concede um empréstimo ao cliente 
se ele fizer um seguro de vida, por 
exemplo. Isso é ilegal. O consu-
midor tem o direito de escolher se 
quer ou não contratar esse serviço. 
Outra maneira habitual dos bancos 
agirem é o seguro contra perda 
e roubo do cartão de crédito. Ao 
assinar o contrato de aquisição, o 
banco não informa o vínculo com 
o seguro. E, ao receber as faturas 

Venda casada: 
o bancário é vítima, tanto 

quanto os clientes

mensais, o cliente verifica a taxa inserida 
do valor total a ser pago.

O cliente se vê na necessidade de ter 
aquele produto, temendo não ter o outro 
que procura. Sempre o banco condiciona 
um produto à aquisição de outros. Outro 
caso comum é quando uma pessoa quer 
um empréstimo, o banco embute um segu-
ro para garantir a quitação do débito – isso 
é venda casada e uma prática comum das 
instituições financeiras. 

O Código de Defesa do Consumidor 
proíbe veementemente essa prática. Esti-
pula o que é venda casada e a considera 
como prática abusiva. Venda casada é 
expressamente proibida, no Brasil, pelo 
Código de Defesa do Consumidor (art. 
39, I), constituindo inclusive crime contra 
as relações de consumo (art. 5º, II, da Lei 
n.º 8.137/90). Segundo o CDC é caracte-
rizada quando um consumidor, ao adquirir 
um produto, leva conjuntamente outro seja 
da mesma espécie ou não. O instituto 
da venda casada pode ser visualizado 

quando o fornecedor de produtos ou 
serviços condiciona que o consumidor 
só pode adquirir o primeiro se adquirir 
o segundo.

Lei é superior aos acordos 
– A Convenção Coletiva de Trabalho 
dos Bancários (CCT) não prevê cláu-
sula sobre a prática da venda casada, 
nem nos acordos coletivos por bancos, 
tendo em vista que essa prática tem lei 
superior regulamentando e essa lei é 
de interesse dos consumidores. E essa 
lei reina sobre qualquer norma nesse 
sentido em todo o Brasil. No entanto, 
o movimento sindical bancário vê a 
prática da venda casada nos bancos, 
como abusiva e denuncia.

Para Gustavo Tabatinga, diretor 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
“essa prática faz com que os bancá-
rios tenham atitude contra a lei. Os 
bancários se vêm obrigados pelos 
bancos a praticarem vendas casadas 

Venda responsável de produtos
e serviços financeiros
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diariamente, em função de norma do 
banco, ou seja, por determinação da 
empresa. O bancário é vítima, tanto 
quanto os clientes. O Sindicato busca 
denunciar essa prática abusiva dos 
bancos, através das mídias e através 
de denúncias aos órgãos de defesa do 
consumidor”, disse.

Movimento sindical alerta: 
essa prática abusiva está se tornando 
comum nas instituições e empresas 
comerciais. Os consumidores são obri-
gados a adquirir serviços como seguro 
saúde, de carro e cheque especial para 
conseguir empréstimos e financiamen-
tos. Como já dissemos, a chamada 
venda casada é ilegal, segundo o Có-
digo de Defesa do Consumidor, além 
de abusiva. “A orientação do Sindicato 
para lidar com o problema é reclamar. 

Veja casos típicos dessa prática ilegal
•  Lojas de departamentos e/ou grandes magazines que obrigam o consumidor a contratar seguros em troca de 

concessão de crédito ou cartões de crédito da loja.
•  Concessionárias de veículos ou revendedoras que obrigam a contratação de seguro automóvel em sua empresa 

para a liberação de veículo 0km.
•  Agências de viagem que condicionam a liberação de cheques de viagem à contratação de seguro.
•  Provedores de Internet que oferecem conexão rápida – banda larga – e condicionam a oferta de seus serviços 

à contratação de um segundo provedor de acesso.
•  Cinemas que permitem, em suas salas de exibição de filmes, apenas o consumo de alimentos vendidos pela rede 

da empresa. 
•  Materiais de informática que não desvinculam o equipamento (hardware) do programa (software). 
•  Empresas de linhas telefônicas e TV por assinatura que não desmembram o trio de serviços (telefone, internet e 

TV), alegando que não são oferecidos independentemente e todos dependem do cadastro efetuado pela linha 
telefônica, ou seja, o consumidor é obrigatório a manter linha de telefone.

•  Empresas agrícolas, fabricantes de soja, por exemplo, que só vendem o produto atrelado ao herbicida.
• Imóveis com móveis: nova tendência das construtoras em colocar móveis sob medida e abater os custos nas 

prestações do imóvel.
•  Médicos que induzem à compra de remédios/produtos em seus consultórios ou em lojas/farmácias indicadas. 
•  Compra de determinados produtos que são condicionados à aquisição de duas ou mais unidades. Por exemplo: 

iogurtes, xampu + condicionador sem a opção de vendas separadas, sopas instantâneas + xícaras).
•  Em casamentos ou formaturas, muitas vezes, ao fechar negócio com o salão de festas X, a decoração ou a 

filmagem só pode ser feita pela empresa Y. Casada, deve ser apenas a noiva!

O primeiro local para reclamação é 
sempre o Banco Central, que tem o 
poder de fiscalizar, além do Procon  e 
Decon, que defendem o consumidor”, 
alerta Gustavo Tabatinga.

Efeitos danosos da “venda casada” 
é que fazem com que o cliente gaste 
mais, como também vai contra um dos 
direitos do consumidor: o de escolher 
a quantidade de produtos que quer 
comprar e o tipo de serviço que quer 
contratar. O cliente é coagido e não vê 
a possibilidade de escolha nessa situa-
ção e aceita a imposição do banqueiro 
ou comerciante. 

Denuncie!
Decon: Rua Barão de Aratanha, 

100. Fone: 0800 275 8001
Procon: Rua Major Facundo, 869. 

Fone: 3105 1136

O QUE DIZ A LEI

A Venda Casada é ex-
pressamente proibida pelo 
Código de Defesa do Consu-
midor – CDC (art. 39, I), cons-
tituindo inclusive crime contra 
as relações de consumo (art. 
5º, II, da Lei n.º 8.137/90). 
O consumidor não pode ser 
compelido a adquirir aquilo 
que não quer, e deve exigir a 
venda do produto ou a presta-
ção do serviço de acordo com 
aquilo que deseja. Caso o 
fornecedor se recuse a vender 
o item desejado sem o outro 
indicado, o consumidor deve 
recorrer à Justiça
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Comissão da Verdade 
é criada para apurar violações dos 

direitos humanos
Quem lutou contra a ditadura e 

sentiu na pele a perseguição 
política daquela época sabe 

bem a importância da Comissão da 
Verdade, instalada pela presidente 
Dilma Rousseff no último dia 16/5. A 
Comissão da Verdade passará os pró-
ximos dois anos apurando violações 
aos direitos humanos ocorridas entre 
1946 e 1988, período que inclui a 
ditadura militar.

“A comissão não abriga ressenti-
mento, ódio nem perdão. Ela só é o 
contrário do esquecimento”, disse a 
presidente, que chorou durante o ato ao 
citar familiares de desaparecidos entre 
1964 e 1985, período que durou a 
ditadura. Dilma afirmou ainda que não 
revogará a Lei da Anistia, que perdoou 
crimes cometidos por agentes do Estado 
no período.

Composta por sete integrantes 
para evitar prováveis empates em 
votações, os integrantes não terão a 
função de punir e deverão observar a 
Lei da Anistia, de 1979. Escolhido para 
falar em nome de seus seis colegas, o 
advogado criminalista e ex-ministro da 
Justiça, José Carlos Dias, destacou o 
empenho de três gestões de governo 
na concretização da Comissão da Ver-
dade. “É preciso revelar a história para 
mostrar o que foi escondido e, assim, 
garantir aos brasileiros seus direitos 
com base na democracia”, afirmou. 
“Não seremos os donos da verdade, 

mas seus perseguidores obstinados”. 

Investigação – A comissão 
poderá atuar de forma articulada e 
integrada com os demais órgãos pú-
blicos, especialmente com o Arquivo 
Nacional e as comissões Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos e a de 
Anistia. A lei que instituiu a Comissão 
foi sancionada em 18 de novembro 
passado, junto com a Lei de Acesso à 
Informação. 

O projeto de lei que cria a Co-
missão da Verdade fora enviado ao 
Congresso Nacional pelo poder Exe-
cutivo em maio de 2010. Em setembro 
de 2011, o projeto foi aprovado na 
Câmara dos Deputados, e, em 26 de 
outubro, no Senado Federal. No dia 10 
de maio de 2012, a presidenta assinou 
o decreto que designa os membros da 
comissão.

A presidenta, em seu discurso, 
explicou que a escolha dos nomes dos 
membros da Comissão foi objetiva, a 
partir da biografia de cada um. “Es-
colhi um grupo plural de cidadãos, de 
cidadãs, de reconhecida sabedoria e 
competência. Sensatos, ponderados, 
preocupados com a justiça e o equi-
líbrio e, acima de tudo, capazes de 
entender a dimensão do trabalho que 
vão executar”, disse a presidente.

Na mesma cerimônia, a presidente 
assinou o decreto que regulamenta a 
Lei de Acesso à Informação. A nova 

norma garante a ampliação do acesso 
do cidadão à prestação de contas 
públicas e possibilita o monitoramento 
sistemático da execução e resultados 
das políticas públicas. As informações 
estão disponíveis em www.acessoain-
formacao.gov.br.

HOMENAGEM SÓ A 
QUEM MERECE

Está ganhando as casas legis-
lativas do País um projeto de lei que 
modifica nomes de ruas e outros logra-
douros públicos que tenham nomes de 
figuras históricas ligadas ao período da 
ditadura militar.

Em São Paulo, um projeto de lei 
proíbe o Executivo paulista de batizar 
logradouros com nomes de militares, 
além de sugerir a troca dos nomes 
dos locais já batizados com nomes de 
ícones fardados. “Estamos batalhando 
por isso há dez anos. Acho o projeto 
maravilhoso. Não interessa de onde 
vem, o que importa é que finalmente 
aconteceu”, celebra Rose Nogueira, 
diretora do grupo Tortura Nunca Mais. 

Já no Rio de Janeiro, o deputado 
Chico Alencar (Psol) defende a mudan-
ça do nome oficial da Ponte Rio-Niterói 
(que se chama oficialmente Ponte Arthur 
da Costa e Silva, nome do segundo 
mandatário da era militar) para home-
nagear o sociólogo Herbert de Souza 
(Betinho).
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O sociólogo Candido Grzybowski, 
atual diretor do Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas (Ibase), 
enfatiza a importância da alteração do 
nome da ponte Rio-Niterói no contexto 
da instalação dos trabalhos da Comis-
são da Verdade. 

A proposta do deputado carioca 
alinha-se com um dos tópicos do tercei-
ro Plano Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3). O documento prevê que 
não mais sejam dados a logradouros 
públicos nomes de indivíduos que no-
tadamente tenham cometido crimes e 
perpetrado violações dos direitos huma-
nos no período da ditadura (1964-85).

Betinho (1935-1997) foi sociólo-
go, militante político e teve uma longa 
militância em defesa dos direitos huma-
nos. Após mais de uma década exilado, 
este mineiro de Bocaiúva retornou ao 
Brasil em 1979. Aqui criou o Ibase, 
em 1981 e liderou o lançamento da 
Ação da Cidadania contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida em 1993. Além 
disso, destacou-se na luta contra a dis-
criminação aos portadores do vírus do 
HIV. O Projeto de Lei carioca também 
é assinado pelos deputados Alexandro 
Molon (PT-RJ), Domingos Dutra (PT-
MA), Erika Kokay (PT-DF), Ivan Valente 
(PSOL-SP), Janete Capiberibe (PSB-AP), 
Janete Pietá (PT-SP), Jean Wyllys (PSOL-
RJ) e Luiz Couto (PT-PB), Luiza Erundina 
(PSB-SP) e Padre Ton (PT-RO).

Em Belo Horizonte (MG) também 

há um movimento para se mudar os 
nomes de duas vias importantes da 
cidade: o viaduto Presidente Castelo 
Branco, que passaria a se chamar Via-
duto Dona Helena Greco; e a rua Luiz 
Soares da Rocha, que seria batizada de 
Apolônio de Carvalho. A matéria preci-
sa apenas do aval dos cinco vereadores 
da Comissão de Legislação.

O marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco (1897–1967) foi o 
primeiro presidente do governo militar. 
Já Helena Greco (1916–2011) foi a 
primeira vereadora eleita pelo PT na 
capital mineira e também militante da 
luta contra a ditadura. Já Luiz Soares 
da Rocha foi superintendente de Po-
lícia do Estado de Minas Gerais no 
final da década de 1960 e chefe na 
Delegacia de Furtos e Roubos, um dos 
principais centros de tortura do regime, 
em Belo Horizonte, enquanto Apolônio 
de Carvalho (1912–2005) foi um dos 
fundadores do PT, militante do Partido 
Comunista e um dos fundadores da 
Aliança Nacional Libertadora (ANL).

“Existe um movimento em nível 
nacional que busca resgatar a história 
do ponto de vista dos direitos demo-
cráticos. Não dá para conviver com 
nomes daqueles que foram ditadores, 
repressores e que ceifaram a demo-
cracia do País. Seria antagônico se o 
resgate dessa história permitisse que os 
ditadores continuassem a ser homena-
geados”, argumenta o vereador mineiro 

Tarcísio Caixeta. Para fazer a mudança, 
o vereador se baseou no artigo 21 da 
Lei 9.691, de 19 de janeiro de 2009, 
que proíbe dar às ruas nome de pessoas 
condenadas por crimes hediondos e 
contra o Estado democrático.

Para o jornalista e cartunista Gil-
berto Maringoni, manter tais denomina-
ções significa conservar viva a memória 
de gente que deve ser colocada em seu 
justo lugar na História: o daqueles que 
perpetraram crimes contra a demo-
cracia e a cidadania, prejudicaram o 
País e contribuíram para o atraso em 
vários campos de atividade. Ele cita, 
por exemplo, que na Itália não existe 
rua, monumento ou edifício público 
com o nome de Benito Mussolini ou de 
outro funcionário graduado do regime 
fascista. A decisão faz parte de uma luta 
ideológica que visa extirpar as marcas 
da intolerância, da brutalidade e da 
xenofobia que marcaram a vida do país 
entre 1924 e 1944. “Tampouco há na 
Alemanha uma avenida Adolf Hitler, 
um aeroporto Herman Göering (que 
foi ás da aviação na I Guerra Mundial), 
um viaduto Joseph Goebbels ou coisas 
que o valham. Aliás, evitou-se durante 
décadas batizar crianças com o nome 
Adolf, por motivos mais ou menos ób-
vios”, falou ele em artigo recente, que 
finaliza assim: “banir os nomes de gente 
dessa laia dos logradouros públicos é 
um bom passo para se consolidar a 
democracia”.

Dilma Rousseff 
participa de 
cerimônia de 
instalação da 
Comissão da 
Verdade, no 
Palácio do 
Planalto.

Antônio Cruz - Agência Brasil
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A luta contra as terceirizações e 
a precarização do emprego 
já vem sendo tratada pelos 
trabalhadores bancários há 

vários anos. Atualmente, uma luta de 
toda a sociedade está sendo convocada 
pela Central Única dos Trabalhadores e 
demais centrais sindicais com o objetivo 
de barrar a aprovação do projeto de lei 
4.330/04 do deputado e empresário 
Sandro Mabel (PMDB/GO) e o subs-
titutivo do deputado Roberto Santiago 
(PSD/SP). 

O Projeto de Lei, que há sete anos 
estava parado na Câmara Federal, 
tramita de forma que não será neces-
sária a sua votação pelo Plenário, e, 
atualmente, está sendo analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ). O projeto amplia 
e facilita o processo de contratação de 
terceiros pelos empregadores, amea-
çando assim os direitos trabalhistas.

Caso aprovado como está, o pro-
jeto de lei determina que a empresa 
contratante é responsável subsidiaria-
mente pelas obrigações trabalhistas 
referentes ao período em que ocorrer 
a prestação de serviços. Outra novi-
dade é que o objeto do contrato entre 
a contratante e a empresa prestadora 
de serviços poderá versar sobre ativi-
dade econômica principal da empresa 
contratante, ou  seja, a terceirização 
poderá ser feita até nas atividades-fins. 
Por fim, outro ponto importante, é que 
de acordo com o parágrafo segundo, 
artigo 17 do projeto, as empresas 
contratantes e contratadas seriam 
anistiadas das penalidades, baseadas 
em leis anteriores, incompatíveis com o 
que está disposto no presente projeto.

“Além de precarizar os direitos dos 
trabalhadores, a terceirização tem um 
impacto social muito grande, uma vez 
que reduz salários e o terceirizado é 
discriminado em todos os espaços da 
empresa e na sociedade. É um golpe 
contra o emprego decente, contra a 
CLT e contra a organização dos tra-

balhadores”, avalia o presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará, 
Carlos Eduardo Bezerra.

Dados – Segundo o IBGE, a ter-
ceirização liderou o avanço das vagas 
formais no País: um crescimento de 
36,5% entre 2003 e 2010. Foram mais 
de 1,5 milhão de pessoas empregadas 
entre 2009 e 2010, e atualmente, são 
8,2 milhões de terceirizados – 22,2% 
– do total de 37 milhões de trabalha-
dores formais. O estudo mostra ainda 
que cerca  de 68% dos trabalhadores 
terceirizados têm carteira assinada, 
superando a indústria, com 66,7%, no 
ano passado. O PL 4330/04 ainda 
precisa ser aprovado, em caráter con-
clusivo, pela Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara, antes de seguir 
para o Senado.

Porque a terceirização pre-
judica os trabalhadores

A terceirização da mão de obra e 
de serviços que avançou sobre a cate-
goria nos anos 90 eliminou dezenas de 
milhares de empregos, transferindo-os 
na forma de subemprego ou emprego 
precarizado para “fora” dos bancos.

O objeto inicial das empresas foi 
reduzir o custo de pessoal, além de 
enfraquecer as organizações sindicais, 
uma vez que divide a categoria entre 
os da empresa tomadora e os da pres-
tadora de serviços. Isso garante aos 
bancos, por exemplo, durante uma 
greve dos bancários a continuidade 
dos serviços, enfraquecendo a luta dos 
trabalhadores.

A rigor, a partir das inspeções 
do Ministério do Trabalho nos locais 
terceirizados e de reiteradas decisões 
da Justiça do Trabalho o que os ban-
cos praticam é intermediação ilegal 
de mão de obra e não terceirização 
de serviços, porque configura relação 
de emprego, com pessoalidade e 
subordinação.

Além de vitórias judiciais indivi-

duais, diversas negociações pontuais 
com os bancos já reverteram processos 
de terceirização nos callcenter, financia-
mento de automóveis,TI, entre outros. 
Mas o que envolveu o maior número de 
pessoas foi o Termo de Ajuste de Con-
duta com a Caixa, que está revertendo 
toda a terceirização da retaguarda das 
agências. Documento semelhante foi 
assinado recentemente com relação à 
terceirização no Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB).

Regulamentação decente
“É importante enfatizar que, nós 

bancários, não somos contra os tercei-
rizados, mas sim, contra a precarização 
do trabalho feita a partir da terceiriza-
ção. O que nós desejamos é que todos 
os trabalhadores tenham acesso a um 
ambiente de trabalho decente, com 
igualdade de oportunidade e direitos, 
com uma representação sindical forte e 
coesa, para que todos tenham os seus 
direitos respeitados. E para que isso 
aconteça, precisamos regulamentar 
esse processo, mas de forma que be-
neficie os trabalhadores e não que os 
prejudique”, explica Carlos Eduardo.

O discurso do presidente do Sindi-
cato ratifica as ações da CUT nacional 
que vem organizando atividades com 
o objetivo de regulamentar a terceiriza-
ção no Brasil a partir do viés da classe 
trabalhadora.

A Central está com uma campa-
nha nacional com o objetivo de infor-
mar a sociedade e mobilizar as bases 
cutistas sobre os riscos que a classe 
trabalhadora corre caso a terceirização 
da mão de obra não tenha uma regula-
mentação decente. Para sindicalistas da 
CUT, CTB, Nova Central, CGTB, juízes, 
procuradores do trabalho e estudiosos 
do mundo do trabalho, o PL de Mabel, 
, na verdade, promove uma reforma 
trabalhista profunda e com sérios ris-
cos aos direitos já conquistados pelos 
trabalhadores brasileiros.

Essa regulamentação deve ser 
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pautada na isonomia de direitos, sa-
lários e de tratamento, que garanta a 
responsabilidade solidária entre toma-
dores de serviços e prestadores, que 
proíba terminantemente a terceirização 
das atividades fins das empresas, além 
de que haja direito à informação prévia 
no caso de terceirização.

O diretor técnico do DIEESE, Cle-
mente Ganz Lúcio, considera que o 
movimento sindical tem de aproveitar 
o momento em que há uma disputa 
no Congresso Nacional para criar um 
marco regulatório, regularizar a terceiri-
zação impondo limites máximos e míni-
mos e incentivando as boas práticas nas 
empresas. “A regulamentação faz muita 
diferença para os cerca de 12 milhões 
de trabalhadores terceirizados do País. 
Temos de encontrar instrumentos para 
garantir os direitos desses trabalhado-
res”, disse. 

Para o presidente da CUT, Artur 
Henrique, uma das melhores formas de 
combater a precarização do trabalho 
através da terceirização é regulamen-
tando com regras duras que encareçam 
essa forma de contratação. Para ele, se 
o PL 4330 for aprovado, “vamos ter a 
pior reforma trabalhista já feita no Bra-
sil”. Segundo Artur, o que está em dis-
puta são os rumos do desenvolvimento 
do País. “Não podemos ser a 6ª ou 5ª 
economia do mundo e continuar tendo 
trabalho precarizado, trabalho escravo 
e infantil e tantas outras mazelas no 
mundo do trabalho”. Para o presidente 
da CUT, o movimento sindical precisa 
ter capacidade de ir para às ruas e pro-
por greve contra este projeto de terceiri-
zação que está tramitando na Câmara 
dos Deputados. “Os direitos da classe 
trabalhadora que constam da CLT têm 
de ser mantidos. Isso é prioridade do 
movimento sindical”, concluiu.

Fórum contra a Terceirização
A Contraf-CUT, juntamente com 

outras entidades do movimento sindical 
e do mundo do trabalho, fundaram  o 

Fórum em Defe-
sa dos Direitos 
dos Trabalhado-
res Ameaçados 
pela Terceiriza-
ção, idealizado 
após a audiên-
cia pública do 
TST sobre ter-
ceirização rea-
lizada no ano 
passado – a pri-
meira audiência 
pública da his-
tória do Tribu-
nal – e lançado 
em dezembro 
de 2011 na Câ-
mara dos Depu-
tados. Para os 
integrantes do 
Fórum, a ideia 
é ampliar o es-
paço de debate, 
para dar a exata 
dimensão dos 
impactos sociais da terceirização e, a 
partir dessa frente, pautar a sociedade 
sobre o tema.

Além da Contraf-CUT, partici-
pam do Fórum a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), a Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), o Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, a Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
a Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra), a 
Associação Latino-Americana de Juízes 
do Trabalho (ALJT), o Centro de Estudos 
Sindicais e Economia do Trabalho (Ce-
sit) da Unicamp, o Dieese e o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O Fórum foi recentemente recebi-
do em audiência pelo novo presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) da Câmara, 
deputado federal Ricardo Berzoini (PT/
SP), em Brasília. O objetivo foi discutir 
a tramitação da regulamentação da 

terceirização.
“O Fórum apresentou posição 

contrária ao substitutivo e defendeu 
premissas para a regulamentação do 
tema, que são fundamentalmente: 
responsabilidade solidária entre to-
madores e prestadores de serviços, a 
isonomia salarial e de demais direitos 
entre todos os trabalhadores e a proi-
bição da terceirização na atividade 
fim das empresas”, destaca Miguel 
Pereira, secretário de Organização do 
Ramo Financeiro da Contraf-CUT, que 
participou da reunião. 

Miguel explica que o Fórum soli-
citou ao deputado a garantia de um 
debate democrático dentro da CCJC 
durante o processo de tramitação 
do projeto, fato que não ocorreu 
na aprovação da matéria no âmbito 
da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (Ctasp). 
Berzoini assumiu compromisso de 
ampliar o debate.
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Convocação de Concursados é alternativa 
para combater terceirização

A terceirização tem sido usada pelas empresas para reduzir custos com pessoal e aumentar a rentabilidade e o lucro. 
“Afirmações como ‘a terceirização é geradora de empregos’, ‘é através dela que se eleva a eficiência do trabalho’, ‘é um 
jeito moderno de gestão e organização da produção’ e ‘é um processo irreversível e um avanço trabalhista’ não passam de 
mitos forjados para tentar acobertar a precarização que não se sustentam à luz dos fatos”, afirma Miguel Pereira.

“Uma das maneiras de reverter o processo da terceirização é através da convocação dos aprovados em concursos pú-
blicos”, aponta o diretor do Sindicato dos Bancários e funcionário do Banco do Nordeste, Tomaz de Aquino. Ele relata que o 
BNB é uma das instituições onde o processo de terceirização é mais gritante entre os bancos estatais. Os números denunciam: 
são cerca de seis mil funcionários concursados contra cerca de 3.500 terceirizados. Tomaz afirma ainda que em Fortaleza, 
onde funciona a Direção Geral do Banco, existe quase uma paridade entre terceirizados e concursados. “Nós entendemos 
que se existem tantas vagas para terceirizados é porque o Banco precisa de pessoal. Portanto, a defesa que nós fazemos é 
da nomeação imediata dos concursados que estão aguardando esse chamado”, diz o diretor.

Somente em 2010, foram mais de seis mil aprovados para o BNB que ainda estão no aguardo. As chamadas são feitas 
“à conta gotas”, segundo Tomaz, mediante a justificativa de que o governo não autoriza a contratação. 

Revista O Bancário – Como 
está o andamento dos debates que 
o movimento sindical vem fazendo 
sobre modificações no projeto de lei 
4.330/04 do deputado Sandro Mabel 
e o substitutivo do deputado Roberto 
Santiago?

Miguel Pereira – A estratégia prin-
cipal tem sido a de ampliar o debate para 
outros setores da sociedade e as articula-
ções para construir alianças para impedir 
a precarização do trabalho representada 
pelo substitutivo, que piorou, e muito, o 
projeto original. A CUT, que possui um 

Miguel Pereira, 44 anos, advogado, bancário e 
secretário de Organização da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 

falou com exclusividade para a Revista O Bancário 
sobre os males da terceirização e os desafios para sua  

regulamentação de forma decente. Miguel, especialista no 
tema, integrante do Grupo de Trabalho da CUT, coordena 

a Mesa Temática de Terceirização com a Fenaban e 
participou de audiência pública do TST sobre o assunto no 

ano passado. Confira a entrevista:

Grupo de Trabalho (GT) organizado e 
atuante no tema desde 2004, ampliou 
esta articulação para as demais centrais 
sindicais, elaborando uma proposta de 
regulamentação que garanta os direitos 
dos trabalhadores, apresentada pelo 
deputado Vicentinho (PT/SP), através do 
PL 1.621/2007. Após audiência pública 
promovida no TST em outubro de 2011, 
articulamos a criação de um Fórum Na-
cional, composto por várias entidades. 
Este Fórum vem realizando uma série de 
eventos, como um seminário ocorrido na 
Unicamp, discussão com parlamentares 

e no momento realizará audiência públi-
ca no âmbito da CCJC – Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, onde o 
projeto de Lei se encontra para ser apro-
vado, em caráter terminativo. A CUT, além 
do abaixo assinado disponibilizado para 
coleta de assinaturas contra o PL, está 
lançando campanha de esclarecimento, 
com a elaboração de cartilhas e peças 
publicitárias, dialogando com os tercei-
rizados e com trabalhadores diretos, no 
sentido de apresentar os efeitos nocivos 
da proposta e aumentar a mobilização 
dos trabalhadores. Por fim, as centrais 
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sindicais que são contrárias ao PL 4330, 
a exceção da Força Sindical e da UGT, 
estão discutindo a convocação de Dia 
Nacional de Paralisação e a organização 
de greve geral para impedir a aprovação 
deste projeto. 

E quais são os efeitos nocivos pre-
vistos nesse projeto de lei?

A começar pela diferenciação entre 
os trabalhadores terceiros e contratados 
diretamente, ou seja, admite o enqua-
dramento e o tratamento diferenciados, 
mesmo quando esses trabalhadores 
exercem as mesmas atividades, para um 
mesmo empregador. Essa divisão reduz 
os direitos, salários, benefícios de ambos. 
Só que o que é mais visível é quanto 
aos terceirizados, que em sua maioria 
recebem salários que representam 1/3 
dos contratados diretamente, possuem 
jornada de trabalho superior, não têm os 
mesmos benefícios, muitas vezes sequer 
têm suas carteiras de trabalho assinadas, 
não têm recolhimento de INSS e FGTS, 
recebem salários com atraso, muitas ve-
zes não gozam férias, e por fim, quando 
são demitidos, levam calote das verbas 
rescisórias. Enfim, é uma precarização 
total. Mas como essa força de trabalho 
ganha menos, isso serve para as empre-
sas rebaixarem também as condições de 
seus empregados diretos. E o PL 4330 e 
seu substitutivo tornam todas essas situa-
ções legais. Caso essa Lei seja aprovada, 
certamente o empregado direto de hoje 
se tornará um terceirizado ou prestador 
de serviços amanhã. No caso dos ter-
ceirizados, a incidência de acidentes de 
trabalho, doenças ocupacionais e mortes 
ocorrem num percentual ainda maior e 
muitas vezes nem aparecem nas estatís-
ticas oficiais.

Quais categorias são mais atingi-
das pelo problema da terceirização?

De um modo geral, todas. Bancários, 
eletricitários, petroleiros, construção civil, 
funcionários públicos, comerciários. Mas 
a população e usuários também saem 
muito prejudicados, uma vez que ocorre a 
perda da qualidade de produtos e serviços 
em nome do aumento da produtividade e 
da redução das despesas.

Como se apresenta hoje o pro-
blema da terceirização no setor 
financeiro?

Praticamente em todas as áreas. 
Dos serviços de retaguarda, tesouraria, 
malotes, contabilização, Call Center, 
TI, atendimento, venda de produtos, 
envolvendo milhares de trabalhadores. 
Na maioria dos casos não se trata de 
terceirização de serviços e sim, interme-
diação ilegal de mão de obra. Ou seja, a 
terceirização é ilegal e deve ser conside-
rada como trabalho bancário, com todos 
os direitos da categoria. Mas atualmente 
existem problemas para além desse tipo 
de terceirização, que são os chamados 
correspondentes bancários, entes autori-
zados a funcionar pelo Banco Central, e 
que realizam tarefas e rotinas tipicamente 
bancárias, mas são enquadrados como 
comerciários, recebendo salários em tor-
no de R$ 600,00, sem os demais direitos 
da categoria. E toda vez que os bancos 
puderem substituir um bancário por um 
terceirizado, eles vão fazer em razão da 
redução dos custos com mão de obra.  

Hoje em várias empresas, já se 
usa, inclusive, o chamado processo de 
“quarteirização”. Como você vê isso?

Isso é muito pior, e o PL 4330 não 
só autoriza esse tipo de prática como não 
coloca nenhum limite para sublocação 
de mão de obra. Isso cria uma situação 
na qual o trabalhador não sabe quem é 
seu empregador. Ele presta serviço em 
determinado local, junto a outros tra-
balhadores, mas não sabe na realidade 
quem é o seu patrão. Isso é muito comum 
na área da construção civil, mas pode 
ocorrer com qualquer setor. E quando 
ocorre alguma ação trabalhista, o traba-
lhador ainda está submetido ao princípio 
da responsabilidade subsidiária, que 
significa que ele só poderá processar o 
tomador de serviços, após fazê-lo contra 
todos os prestadores que foram sublo-
cando seu contrato. Imaginem se nessa 
cadeia de contratações houver 5, 6 ou 
mais empresas?

Como reverter esse processo?
Particularmente não acredito que a 

terceirização seja um processo irreversí-
vel, até por conta de seus efeitos deleté-
rios para os trabalhadores e a sociedade, 
a geração de passivos trabalhistas para 
as empresas, ser uma falácia a argumen-
tação de que a terceirização gera mais 
empregos e especialização do trabalho. 
Isso é fácil demonstrar que não passa 

de enganação. Mas como a terceiriza-
ção se tornou em todo o mundo uma 
estratégia para reduzir os custos com a 
mão de obra, acho difícil simplesmente 
impedi-la de ocorrer. Portanto, uma boa 
regulamentação, estabelecendo direitos 
iguais entre os trabalhadores terceiriza-
dos e diretos, a responsabilidade soli-
dária entre contratantes e tomadores, a 
proibição de se terceirizar as atividades 
fins das empresas, colocaria um fim na 
precarização que a terceirização hoje 
representa. 

Como o processo de terceirização 
age sobre a organização dos traba-
lhadores?

Esse é um dos grandes prejuízos aos 
trabalhadores e um dos principais motivos 
que as empresas terceirizam, porque que-
bra a organização sindical e a solidarieda-
de entre a classe trabalhadora. Pulveriza 
a organização sindical, uma vez que não 
temos no Brasil o princípio da liberdade e 
autonomia sindical e isso serve para en-
fraquecer a luta sindical, acaba por reduzir 
e ou inviabilizar as conquistas de mais e 
melhores direitos. Como o critério legal 
para a organização sindical no País é o 
conceito de categoria profissional, como 
os trabalhadores terceirizados passam a 
integrar uma nova categoria, estes traba-
lhadores passam a ser enquadrados pelas 
empresas em diversos outros sindicatos, 
para que estes não passem mais a realizar 
uma luta unitária.

Como o movimento sindical pode 
combater a terceirização?

Com muita organização, cons-
cientização e mobilização de todos 
os trabalhadores e da sociedade em 
geral. Afinal, todos perdem com a 
concentração da riqueza produzida e 
com o pagamento de salários menores. 
Em segundo lugar, com uma ampla 
mobilização social, regulamentar a 
terceirização, impedindo que ela sirva 
para precarizar direitos trabalhistas e 
as condições de trabalho. Até que isso 
aconteça é preciso combater todo tipo 
de fraude neste tipo de contratação e 
buscar garantir os mesmos direitos, a 
partir dos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana, da iso-
nomia, e do valor social do trabalho, 
através da busca da representação 
sindical e da negociação coletiva.
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Fotos: Arquivo – SEEB/CE

Apenas em 2012 já foram re-
gistrados 70 ataques a bancos no 
Ceará, sendo que 43 deles foram 
feitos diretamente a agências bancá-
rias e a caixa eletrônicos, além de 27 
saidinhas bancárias contra clientes e 
usuários. 

O Sindicato dos Bancários tem 
se organizado com o objetivo de 
combater a insegurança bancária 
no Estado. Já em 2010, quando os 
ataques começaram a se intensificar, 
o Sindicato realizou reunião com a 
Secretaria de Segurança Pública e 
Defesa Social (SSPDS), procurando 
firmar uma parceria para inibir os 
ataques, principalmente no Interior. O 
SEEB/CE desenvolveu, em 2011, uma 
minuta de projeto de lei apresentando 
às Câmaras Municipais de Fortaleza e 
Quixadá propostas que trariam mais 
tranquilidade a bancários e clientes.

A Câmara Municipal de Fortale-
za considerou a iniciativa do Sindicato 
e colocou em tramitação o Estatuto 
Municipal de Segurança Bancária, 
que consolida todas as leis que tratam 
de segurança bancária em um só 
documento. O Estatuto foi aprovado 
no dia 6/6 pela Câmara Municipal 
e aguarda agora sanção da prefeita 
Luizianne Lins (PT/CE) – (leia mais 
sobre o Estatuto na pág. 2).

Banco legal é banco seguro

Audiência pública 
em Pedra Branca (CE) 

cobrou mais segurança 
para o Interior

Nova 
Audiência 
Pública, 

convocada 
pela Câmara 

Municipal 
de Fortaleza, 

debateu o 
Estatuto de 
Segurança 

com a 
sociedade 

fortalezense

Em defesa 
do 

trabalhador 
bancário

Aumento real e várias conquistas sociais 
durante os últimos anos; resolução de vários 

passivos trabalhistas; atividades culturais; 
convênios; combate à insegurança bancária, 

incluindo reuniões com autoridades e 
parlamentares, viagens ao Interior para dar 
apoio e orientação à categoria, e por fim, 
a entrega de uma minuta de projeto de lei 
que deu origem ao Estatuto de Segurança 

Bancária aprovado recentemente pela 
Câmara Municipal de Fortaleza. Essas são 
apenas algumas ações do Sindicato dos 
Bancários do Ceará nos últimos anos. 
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O Sindicato vem proporcionando 
também aos bancários várias opções 
de atividades sócio-culturais.

Coral dos Bancários – O Coral 
do Sindicato dos Bancários do Ceará 
foi criado no dia 20/9/2008, e é re-
gido pelo maestro Rogério Jales. Uma 
iniciativa do Coletivo de Gênero, Raça 
e Diversidade do SEEB/CE, o Coral 
dos Bancários já cantou e encantou em 
várias atividades dentro das agências 
bancárias da Capital e em diversos 
eventos em Fortaleza e no Interior. Os 
ensaios acontecem as terças e quintas-
feiras, às 19h, na sede do Sindicato.

Sorteios – O SEEB/CE vem, fre-
quentemente, realizando através do site 
e da Rádio Bancários sorteios de livros 
e outras atividades. O livro “A Privataria 
Tucana”, do jornalista Amaury Ribeiro 
Jr., foi um dos títulos sorteados entre 
os bancários sindicalizados. Foram 
três exemplares no site e mais três na 
Rádio Bancários. O livro fala sobre as 
falcatruas das privatizações do governo 
Fernando Henrique Cardoso. 

Em seguida, o Sindicato inscreveu 
associados para um passeio cultural 
e religioso ao Maciço de Baturité, na 
Sexta-Feira da Paixão, para visitas a 
Guaramiranga, com direito a assistir 
a tradicional encenação da Paixão de 
Cristo de Pacatuba. O passeio reuniu 
cerca de 300 pessoas, incluindo ban-
cários e seus familiares, distribuídas 
em seis ônibus, com todas as despesas 
pagas pelo Sindicato.

Mais recentemente, a entidade 
sorteou, também através do site e 
da Rádio Bancários, sete exemplares 
do livro do juiz do trabalho Grijalbo 
Coutinho, “A Terceirização Bancária no 
Brasil – Direitos Humanos Violados pelo 
Banco Central”. O livro fala do uso do 
instrumento da terceirização, além de 
uma análise sobre a atuação do Banco 
Central diante da questão.

Instituto de Formação dos 
Bancários – A ideia do projeto do 
Instituto de Formação nasceu da ne-
cessidade de ampliar e melhorar a 
capacitação oferecida pelo Sindicato 

aos bancários sindicalizados. Assim, 
o projeto tem como objetivo oferecer 
essa capacitação através de cursos 
demandados pela categoria nas áreas 
de certificação, finanças, tecnologia 
da informação, gestão de pessoas, 
mercado financeiro, dentre outros. O 
Instituto ocupará o segundo andar do 
prédio atual do Sindicato, que passará 

por ampliação, e contará com um audi-
tório amplo para 150 pessoas e quatro 
salas de aula, com capacidade para 
50 pessoas cada uma, além de salas 
de estudo e pesquisa. Amplas escadas 
darão acesso ao andar superior do 
prédio. No entanto, o projeto garante 
acessibilidade às pessoas portadoras 
de deficiência, através de um elevador.

Promoções de Atividades para a Categoria
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O Sindicato tem procurado cada 
vez mais intensificar a comunicação 
com os bancários e a sociedade, atra-
vés dos seus meios de comunicação: 
jornal, site, Rádio Bancários, informes, 
mídias sociais etc. Mais recentemente, 
o Sindicato fez uma parceria com a TV 
Metrópole e, através do programa Vida 
e Trabalho, divulga as lutas e conquistas 
da categoria para toda a região metro-
politana de Fortaleza.

Vida e Trabalho – No dia 
9/11/11, o programa de televisão Vida 
e Trabalho fez sua estreia na TV Metró-
pole, Canal 26. O programa é exibido 
a partir do meio dia, de segunda a sexta 
e tem o apoio cultural do Sindicato dos 

Entre 2009 e 2011, os bancários 
de todo o Brasil tiveram reajuste acu-
mulado de 22,5%, fruto da mobilização 
e da unidade nacional da categoria. 
Além dos reajustes, sempre com au-
mento real já por oito anos consecuti-
vos, os bancários vêm avançando em 
inúmeras conquistas sociais.

Em 2009, os bancários conquis-
taram 6% de reajuste, representando 
1,5% de aumento real. Além disso, 
a licença-maternidade de seis meses 
passou a ser cláusula da Convenção 
Coletiva; uma outra cláusula assegu-
rou a isonomia de direitos para casais 
homoafetivos. 

Em 2010, os bancários conquista-
ram um reajuste de 7,5% (aumento real 
de 3,1%), com avanços na proposta 
da PLR e valorização do piso salarial 
(reajuste de 16,33%, passando a valer 
R$ 1.250,00 e representando aumento 
real 11,54%). Além disso, os bancários 
conquistaram uma cláusula que inclui 
a prevenção de conflitos no ambiente 
de trabalho, definindo mecanismos de 
combate ao assédio moral.

Em 2011, o Sindicato do Ceará fez 
uso da literatura de cordel para protes-

Investimento na comunicação com bancários e sociedade

Aumento real e conquistas sociais arrancadas com muita luta

Bancários do Ceará, além de outras en-
tidades sindicais, e é um espaço aberto 
para o movimento sindical. O sinal da 
TV Metrópole, canal 26, cobre toda a 
Região Metropolitana de Fortaleza e 
é uma emissora de caráter educativo, 
com programas de conteúdos diversi-
ficados. A produção é de responsabili-
dade do Instituto da Cidade.

Mídias Sociais – Para reforçar 
sua atuação nas mídias sociais, o Sindi-
cato está agora presente em mais duas 
delas: Facebook e Flickr. A intenção é 
ampliar os canais de comunicação e 
estreitar a relação com os bancários. 
No Facebook (entre em www.facebook.
com/SEEBCE e curta a página), estão 

disponíveis informações sobre a entida-
de, as mobilizações, as negociações, 
notícias sobre o trabalho bancário e 
demais assuntos de interesse da catego-
ria. No Flickr (www.flickr.com/seebce), 
um site de compartilhamento de fotos, 
os bancários poderão ver os registros 
de eventos, manifestações, assembleias 
e demais atividades promovidas pela 
entidade. O Sindicato ainda está pre-
sente no Twitter.

Em toda a sua história, o Sindicato 
sempre reconheceu o poder da comuni-
cação em unir e fortalecer a categoria. 
Com essas ferramentas, os bancários 
podem acompanhar de perto a ação do 
Sindicato e se atualizar sobre as lutas e 
conquistas da categoria. 

tar contra a postura dos bancos e contar 
os anseios e desafios dos bancários do 
Bradesco, Santander, Itaú, BNB, Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
O autor dos cordéis foi o diretor de Im-
prensa da entidade, Tomaz de Aquino. 
Além da literatura, o Sindicato fez uso 
de palhaços, humoristas, banda de mú-
sica e muita irreverência e bom humor 
para driblar a postura dos banqueiros.

O resultado foi a conquista de 

um reajuste de 9% (1,5% de aumento 
real) – representando aumento real pelo 
oitavo ano consecutivo; valorização do 
piso (reajustes de 12%, representando 
aumento real de 4,3%); melhoria na 
fórmula de pagamento da PLR, além de 
nova cláusula na Convenção Coletiva 
prevendo o aviso prévio proporcional, 
indenizando o trabalhador por um pe-
ríodo maior e tornando mais caro aos 
bancos demitir.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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As últimas greves dos 
bancários no Ceará mostra-
ram o importante fortaleci-
mento da mobilização dos 
bancários do BNB que tem 
conquistado avanços para 
os benebeanos. Em 2009, 
os funcionários seguiram 
em greve até o 21º dia e 
arrancaram avanços na 
PLR, além de revisões no 
Plano de Funções e PCR. 
Os funcionários conquis-
taram ainda melhorias no 
Bolsa Educação, no valor 
das Diárias a serviço e fra-
cionamento nas férias. Em 
2010, os bancários ficaram 
em greve por 20 dias e 
conquistaram reajuste de 
7,5% sem o teto da Fena-
ban e valorização no piso 
salarial, representando um 
aumento real de 7,52%. Já em 2011, 
os benebeanos continuaram na greve, 
enquanto todos os outros encerraram 
as suas campanhas. Foram 29 dias de 
paralisação que arrancaram inclusive 
uma promoção especial referente aos 
três primeiros níveis do PCR. 

Passivos trabalhistas – A qui-
tação de passivos trabalhistas é uma 
importante conquista para o funciona-
lismo do BNB, que teve vários direitos 
subtraídos durante a gestão Byron 
Queiroz. Benefícios como anuênio, 
promoções, licença-prêmio e folgas 
já foram restabelecidos. Já a ação de 
equiparação já foi transitada em jul-
gado, mas ainda se encontra em fase 
de execução.

Em 2010, numa grande conquista 
referente à isonomia, os funcionários do 
BNB aprovaram em assembleia acordo 
proposto pelo Banco que restabeleceu 
a licença-prêmio a todos os admitidos 
até 6/1/1997, não contemplados com 
acordos judiciais, ativos no Banco e com 
até 30 anos de serviço completados en-
tre 1º/1/2005 e 1º/1/2010. O mesmo 
princípio está sendo reivindicado para 
extensão do benefício das folgas aos 
funcionários sem ação judicial.

Além desses benefícios, os ban-

cários do BNB viram retornar ainda o 
auxílio material escolar, promoções e 
outros passivos como a URP, em 2003.

Plantão Sindical – Uma das ini-
ciativas do Sindicato mais elogiada pelo 
funcionalismo do Banco é a realização 
do Plantão Sindical, todas as quartas-
feiras, das 10 às 14h, nas unidades do 
BNB.  Plantão acontece desde 2009 e 
tem o objetivo de ouvir reivindicações, 
sugestões, passar informes e realizar 
a sindicalização de novos bancários. 
Esse é um instrumento muito importante 
no fortalecimento do diálogo entre o 
Sindicato e a base.

Concursados – No combate à 
terceirização, o Sindicato vem realizando 
inúmeras ações cobrando a convocação 
de concursados e abertura de novas 
agências. Em 2010, o SEEB/CE e a 
Comissão Nacional dos Funcionários 
do BNB (CNFBNB) denunciaram, em 
audiência pública na Assembleia Legis-
lativa, o elevado nível de terceirização no 
Banco e cobraram a imediata convoca-
ção dos aprovados no concurso público 
realizado naquele ano. De acordo com 
o diretor do Sindicato e coordenador 
da CNFBNB, Tomaz de Aquino, o BNB 
cresceu quase cem vezes em oito anos, 

BNB: Mobilização crescente garante consquistas importantes

mas no quadro de funcionários esse 
crescimento foi de apenas 60%. 

Dia do Vermelho – O Dia do 
Vermelho no BNB foi uma iniciativa 
da Contraf-CUT/CNFBNB, com ativa 
participação do Sindicato do Ceará, 
com o objetivo de protestar contra a 
falta de respeito com que a Direção 
do BNB vem tratando reivindicações 
do funcionalismo. O protesto fez pa-
ralisações parciais das atividades por 
duas horas no Passaré e nas agências 
Bezerra de Menezes, Centro, Montese 
e Aldeota. Na época, o Banco passou 
cerca de dois meses sem fazer qualquer 
negociação com os bancários. Os 
protestos trouxeram a volta da mesa 
de negociação permanente.

Fruto da mobilização – Re-
centemente, os bancários do BNB 
fizeram paralisações e protestos contra 
o descumprimento da Convenção Co-
letiva relativo ao pagamento da PLR do 
exercício 2011. O SEEB/CE enfatizou 
ainda a necessidade de os funcionários 
manterem-se vigilantes quanto à defesa 
e o fortalecimento da Instituição. Os 
protestos resultaram na elevação da 
PLR distribuída linearmente aos traba-
lhadores, em mais de R$ 6,3 milhões.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Os bancá-
rios da Caixa con-
seguiram impor-
tantes conquistas 
nos últimos três 
anos. Em 2009, 
os empregados 
permaneceram 
em greve por 28 
dias e arrancaram 
uma importante 
conquista: a con-
tratação de cinco 
mil novos bancá-
rios. Em 2010, 
os empregados 
conquistaram a 
elevação do piso 
e uma PLR ex-
traordinária (PLR 
Social ) .  Já em 
2011, os bancá-
rios garantiram 
a manutenção 
da PLR Social, a 
ampliação do quadro em mais cinco 
mil empregados até final deste ano, 
valorização do piso e a garantia da 
instalação da CCV específica sobre 
a 7ª e 8ª horas, além da CCV para 
inativos.

CCV sobre 7ª e 8ª horas – 
Essa inovação dá aos empregados 
da ativa da Caixa a possibilidade de 
tratar de passivos trabalhistas sem a 
necessidade de ingressar com ação 
judicial. Os acordos são administrativos 
em relação às 7ª e 8ª horas, referentes 
às verbas não pagas. O público de 
acesso à Comissão é de empregados 
que cumpriram jornadas além das 6 
horas, com cargos comissionados de 
técnicos, e que por opção própria não 
entraram com ações na justiça, poden-
do agora buscar parte dos seus direitos 
de indenização através da CCV. Até o 
fechamento desta edição, o Sindicato 
já havia realizado quatro rodadas de 
negociação conquistando o retorno 
aos bolsos dos empregados da Caixa 
de mais de R$ 2 milhões. 

Condições de trabalho – No 
Edifício Sede as condições de traba-

lho são crônicas: com o sistema de 
combate a incêndio totalmente desa-
tivado, a central de ar com tecnologia 
ultrapassada, infiltrações, splits entu-
pidos e maus odores nos banheiros, 
o SEEB/CE foi obrigado a acionar 
a Justiça para que fossem tomadas 
providências. No final de maio, uma 
inspeção foi feita nas instalações 
do prédio. A conclusão pericial dos 
três engenheiros deverá ficar pronta 
em breve, quando será repassada 
ao Procurador do trabalho, Gerson 
Marques, para que finalmente, a PRT 
adote medidas para solucionar os 
problemas registrados. 

Concursados – Em rodada de 
negociação realizada em maio, em 
Brasília, a Caixa comprometeu-se 
a realizar uma força-tarefa para in-
tensificar a contratação de pessoal. 
As entidades sindicais cobraram da 
empresa a elevação do seu quadro de 
empregados, conforme prevê o acor-
do coletivo 2011/20112. No final de 
2011, o Sindicato esteve presente a 
uma audiência pública na Assembleia 
Legislativa que discutiu o problema da 
demora e da baixa convocação dos 

Vitórias e lutas dos empregados da Caixa

aprovados em concurso realizado em 
junho de 2010. Recentemente, o ban-
co anunciou a abertura de 30 novas 
agências no Ceará e mais 16 para 
o próximo ano. O Sindicato marcou 
presença e cobrou mais uma vez a 
contratação de novos empregados.

Promoção por mérito – A 
Comissão Paritária da Promoção por 
Mérito da Caixa Econômica Federal 
vem reunindo-se em Brasília para 
tratar da sistemática de avaliação 
para o ano base 2012, visando a 
promoção de janeiro de 2013. O 
objetivo do movimento sindical é que 
os empregados conheçam, desde o 
início do ano, os critérios pelos quais 
serão avaliados. Os representantes 
da Caixa apresentaram proposta 
global com várias alterações em 
relação ao processo anterior. Para a 
Contraf-CUT, muitas delas significam 
retrocessos. São os casos, por exem-
plo, da exigência de que o empre-
gado complete 365 dias de empresa 
para ser avaliado e promovido, da 
alteração dos pesos das modalidades 
de avaliação subjetiva e da mudança 
da linha de corte.

Foto: Arquivo – SEEB/CE
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Os funcionários do Banco do Bra-
sil também conquistaram avanços im-
portantes nas três últimas campanhas 
unificadas da categoria. Em 2009, os 
bancários arrancaram compromisso 
do banco de discutir uma proposta 
para o Plano de Carreira, Cargos e 
Salários (PCCS), valorização de 3% 
no piso e contratação de 10 mil novos 
funcionários (no Ceará foram mais 
de 500 novas contratações). A imple-
mentação do programa de combate 
ao assédio moral também foi uma 
conquista importante daquele ano. 
Em 2010, o acordo assinado contem-
plou conquistas relativas ao PCCS, a 
valorização dos pisos e a proibição 
de iniciar processo de descomissiona-
mento sem no mínimo três avaliações 
negativas consecutivas. Além disso, 
os trabalhadores conquistaram um 
acordo de PLR considerado o melhor 
da categoria. Já em 2011, os funcio-

nários do BB garantiram conquistas 
como valorização do piso, além de 
benefícios nas áreas sociais e de saúde 
e manutenção da cláusula de trava 
de descomissionamentos e cláusulas 
que proíbem o transporte de valores 
por bancários e o ranqueamento dos 
funcionários. 

Além disso, o Sindicato vem lu-
tando, de forma constante, contra as 
práticas de assédio moral nas agências 
e pelo cumprimento das regras de des-
comissionamentos aprovadas em 2010.

Jornada – Uma das principais 
lutas do Sindicato é o respeito pela 
jornada de seis horas, uma conquista 
histórica da categoria. No BB, várias 
manifestações foram realizadas com o 
objetivo de forçar a direção da empresa 
a atender às reivindicações do funcio-
nalismo sobre a jornada de seis horas 
e outras demandas.

Plano Odontológico – Em 
2010, os funcionários do BB viram 
implantada uma importante conquista 
da campanha de 2008: o plano odon-
tológico. Mas nem tudo está resolvido 
ainda: o plano não contempla os apo-
sentados do banco, que ainda lutam 
para ser incluídos.

Fórum Sindical – Em 2010, 
o Sindicato instituiu o Fórum Sindical, 
para debater com o banco, via gestão 
estadual, as demandas locais do funcio-
nalismo. As reuniões são realizadas de 
forma pontual, obedecendo às neces-
sidades da categoria. Dentro da alçada 
local, os bancários podem esclarecer o 
funcionalismo e procurar solução para 
as suas demandas, buscando soluções 
rápidas para as questões. O que não é 
abrangido por isso é garantido através 
da estrutura sindical da negociação 
coletiva, dos acordos de trabalho.

Sindicato luta por melhores condições de trabalho no BB
Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Este ano, a Convenção Coletiva de Trabalho dos Ban-
cários está completando 20 anos. São duas décadas 
de uma estratégia que está cada vez mais consolida-

da e que é uma referência nacional e internacional. Esse 
instrumento rege e garante nossas principais conquistas e 
hoje, tem a participação, inclusive, dos bancos públicos, 
uma importante conquista também para os bancários desse 
setor. Isso é possível porque fazemos uma negociação geral 
acompanhada das mesas específicas por banco, realizadas 
concomitantemente.

O fato é importante para a categoria e temos que 
comemorá-lo, mas cientes de que muito ainda temos a 
conquistar. Uma nova campanha nacional dos bancários se 
avizinha e muitos desafios ainda temos para vencer.

Os bancários devem ficar atentos e unidos, pois os ban-
queiros vão querer usar um fato que é positivo para socieda-
de, que é a redução dos juros do crédito ao consumidor, para 
tentar transferir aos trabalhadores dos bancos o custo desse 
processo. Não podemos cair nesse engodo, pois, em con-
trapartida à redução dos juros, os bancos já aumentaram as 
suas tarifas em cerca de 40% para compensar seus lucros, ou 
seja: a lucratividade não está diminuindo e não há qualquer 
dificuldade estrutural no sistema financeiro para que eles se 
neguem a atender às reivindicações dos trabalhadores. Temos 
de estar preparados para mais essa falácia dos banqueiros e 
permanecermos unidos, mobilizados, e apostar mais uma vez 
em uma solução negocial. Entretanto, se quiserem transferir 
parte dessa cota para diminuir os ganhos e conquistas dos 
bancários, nós estaremos preparados para nos defender.

Este mês, estamos iniciando os processos de congressos 
específicos (BB e Caixa) e teremos a conferência dos ban-
cários no mês de julho. Apresentaremos, em seguida, nossa 
pauta por aumento real, valorização dos pisos, buscando 
combater outros males como a precarização do emprego, as 
más condições de trabalho, o assédio moral, metas abusivas 
etc., pois precisamos avançar nas conquistas mais e mais.

O sistema financeiro ainda é extremamente desigual, 
precisamos de igualdade de oportunidades, de avançar no 
emprego, pois o País cresce e o sistema financeiro é o que 
menos contribui na geração de postos de trabalho. Temos 
também o problema da rotatividade e da terceirização, 
que têm que ter um fim. Quando um bancário é demitido, 
geralmente tem mais de 20 anos de banco e, no seu lugar, 
é contratado outro ganhando até 50% a menos. Então, o 
combate à rotatividade e à terceirização e a todas as formas 
de precarização que reduzem o custo do trabalho vão estar 
na ordem do dia, para fazermos o enfrentamento com os 
banqueiros.

Em relação à saúde e às condições de trabalho também 

temos várias demandas. Hoje, trabalhar em banco é uma 
atividade extremamente exaustiva, mental e fisicamente. São 
pelo menos 1.200 afastamentos mensais de bancários em 
todo o País para tratamento de saúde e, a grande maioria, 
relacionados ao trabalho, sendo que praticamente metade 
das enfermidades são relativas às LER/Dort e a outra parte 
a doenças psicossomáticas por conta da pressão pelo cum-
primento de metas.

Na questão da segurança, nos últimos anos, nós con-
seguimos algumas cláusulas, mas ainda precisamos avançar 
mais. Temos uma série de propostas na mesa temática de 
segurança bancária, mas que ainda não estão contratadas. 
São novas pactuações que ampliam a proteção à vida dos 
trabalhadores e clientes, e melhora, inclusive, o atendimento 
à população.

E para tudo isso, só existe uma vacina, uma única de-
fesa: a mobilização e a luta unitária, nacionalmente, contra 
os banqueiros. Nós somos mais de cem sindicatos, mais de 
dez federações que conseguem se unir para ter uma única 
pauta, uma única negociação, uma única campanha, para 
trazer os mesmos direitos aos bancários em todo o País. 

É preciso também que mostremos que nossa luta não é 
somente voltada para a categoria bancária. Nós queremos 
ainda dialogar com a sociedade mostrando que é possível 
instituir um sistema financeiro mais justo, que aja em prol do 
desenvolvimento do País, não só no âmbito econômico, mas 
também no social. Não existe papel social dos bancos num 
país onde se pratica as mais altas taxas de juros e os mais 
altos spreads bancários do mundo. Precisamos mostrar, com 
a nossa força de nossa mobilização, que um outro sistema 
financeiro é possível.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
Presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará

Avançar nas conquistas e 
mobilização são palavras 
de ordem sempre
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Sindicato em Ação

Bradesco, campeão da V Copa dos Campeões (maio/2012)

Ato contra demissões no Itau (junho/2012)Encontro Estadual dos Bancários do BB e Caixa (junho/2012)

Campanha pelo cumprimento da ação de equiparação no BNB 
(junho/2012)

Ato contra demissões no Itau (maio/2012)

Inspeção do MPT no Edifício Sede da Caixa (maio/2012)Ato pelo pagamento do adicional de PLR no BNB (maio/2012)

Ato denuncia a Super/BB (junho/2012)
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