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Nesta edição
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Brasil foi palco de muitas atrocidades durante 21 anos,
numa das ditaduras mais cruéis da América Latina.
Um cenário de horrores, com torturas, perseguições,
pessoas desaparecidas e até mortas caracterizou o golpe
cívico-militar que derrubou o então presidente da República,
João Goulart, no dia 31 de março de 1964, há 50 anos atrás.
Numa reportagem desta edição da Revista O Bancário,
mostramos a luta dos organismos em defesa dos perseguidos
na ditadura, o envolvimento de empresas da mídia brasileira no
apoio ao Regime Militar e, ainda, depoimento de quem sofreu
tortura, perseguição, mas sobreviveu para contar a história.
Destacamos que os bancários também foram vítimas da ditadura. Os militares determinaram a intervenção em vários sindicatos, como foi o caso do Sindicato dos Bancários do Ceará. Em
1964, logo após a decretação do golpe, a diretoria do Sindicato
foi totalmente destituída e a entidade ocupada pelos militares.
Saiba também quem foi José de Moura Beleza, um bancário de
fibra, que hoje empresta seu nome à sede da nossa entidade.
A angústia, o sentimento de culpa, a tristeza profunda,
o sentimento de incapacidade, são sintomas de uma doença
que atinge 35 milhões de pessoas no mundo: a depressão.
Os bancários também são vítimas dessa doença, também
ocasionada pelo trabalho estressante do dia a dia. Aqui revelamos as características da doença e como tratá-la, buscando
ajuda em médico da área. Segundo os médicos, é importante
procurar ajuda.
Outro destaque desta edição é a Reforma do Estatuto do
Sindicato dos Bancários do Ceará, aprovada pela categoria,
com ampla maioria na assembléia do dia 21/3, que dá maior
representatividade à entidade, amplia sua atuação para todo o
ramo financeiro, fortalecendo a luta da categoria.
A Revista O Bancário destaca também a transposição das
águas do rio São Francisco para outras regiões do Nordeste,
sendo apontada por idealizadores do projeto como a redenção
das áreas do semi-árido, onde a seca castiga há muitos anos.
A Educação Biocêntrica está sendo mostrada nesta edição
pelo trabalho da psicopedagoga, Ruth Cavalcante, a pioneira
nessa área no Ceará. Segundo ela, a Educação Biocêntrica traz
a vida como centro de tudo. E tem como princípio uma pedagogia do encontro do ser humano consigo mesmo, com o outro e
com o mundo. Em Fortaleza, exemplo da aplicação da Educação
Biocêntrica é o Centro de Desenvolvimento Humano (CDH).
Finalmente, nesta edição damos uma visão do que é o Marco Civil da internet, um marco regulatório para dar diretrizes
aos direitos e deveres dos internautas no Brasil. O projeto foi
aprovado pela Câmara Federal e será levado ao Senado, passando em seguida à sanção presidencial. O projeto está sendo
conhecido como a “Constituição da Internet”.
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50 anos do Golpe Militar

Para que não se esq
Para que nunca mais
O

lema que batiza essa reportagem encabeça
também o portal Memórias Reveladas, centro de
referência das lutas políticas no Brasil, institucionalizado pela Casa Civil da Presidência da República
e implantado no Arquivo Nacional com a finalidade de
reunir informações sobre fatos da história política recente do País que até hoje assustam, aterrorizam e
trazem lembranças dolorosas para muitos brasileiros.
O golpe cívico-militar que derrubou o então presidente da República, João Goulart, aconteceu no dia 31
de março de 1964, há 50 anos atrás e durou 21 anos
numa das ditaduras mais cruéis da América Latina.
Além do rastro de perseguição, torturas e violência,
com centenas de mortos e desaparecidos, representou atraso político e aumento da desigualdade social
no País. Afinal, para passar um clima de civilidade,
valia tudo. O tal “milagre econômico” da década de 70
afundou o Brasil em dívidas e até hoje pessoas procuram seus parentes desaparecidos na calada da noite
e nunca mais vistos com vida.
A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, tem uma lista oficial de 362
nomes, entre mortos e desaparecidos. Mas grupos de
camponeses e indígenas solicitaram à Comissão Nacional da Verdade (CNV) a inclusão de mais de dois mil
nomes à lista. Muito bancários estão entre os nomes.
A grande mídia também tem sua parcela de culpa.
Quem não apoiou, pelo menos se omitiu de denunciar os
vários crimes contra a humanidade que eram praticados às vistas de todos, mas ocultados por interesses
diversos. A ditadura não afetou somente os militantes
políticos e dos movimentos sociais, afetou toda a população. A cultura, a arte, o cinema, a música, o teatro, a
mídia, todos foram atingidos e manchados pelo sangue
de quem pereceu lutando contra o regime.
2
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Bancários do Ceará na linha de
O

s bancários também
foram vítimas da ditadura. Os militares determinaram a intervenção em
vários sindicatos. Foi o caso
do Sindicato dos Bancários do
Ceará, que durante os 21 anos
de ditadura sofreu duas das
três intervenções de sua história (a primeira foi durante o
governo Vargas, em 1937). Em
1964, logo após a decretação
do golpe, a diretoria do Sindicato foi totalmente destituída
e a entidade ocupada pelos
militares. O presidente do Sindicato na época era um grande
lutador da classe trabalhadora
e ex-funcionário do Banco do
Brasil, José de Moura Beleza,
que chegou a ser candidato a
prefeito de Fortaleza e hoje
batiza a sede da entidade.
Quem se lembra com detalhes dessa parte da história
do Sindicato dos Bancários do
Ceará é o ex-bancário do Banco
do Nordeste do Brasil (BNB) e
ex-diretor do SEEB/CE, Benedito Bizerril. Ele ingressou no
BNB em março de 1961 e em
1963 se filiou ao Sindicato dos
Bancários do Ceará. “Toda essa
mobilização que existia no Brasil se refletia dentro dos bancos. Com o golpe, o Sindicato
ficou sob intervenção, Moura
Beleza foi preso, assim como
várias outras lideranças bancárias e o movimento sindical
em si desapareceu durante um
certo período, pois existia uma
repressão intensa e muitos
presos”, lembra ele.
Ele relata ainda que em
1966 e 1967 foi iniciado um
movimento para eleições no
Sindicato dos Bancários e o
4
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Benedito Bizerril, funcionário do BNB, foi diretor do Sindicato
dos Bancários na época da ditadura
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frente da resistência

Fragmento do Dossiê que apontava Moura Beleza,
como agitador perigoso

fim da intervenção. Esse foi
o primeiro dos movimentos
sindicais no Ceará após o golpe e reuniu muitas pessoas,
com uma grande mobilização.
Pressionado, o interventor
Assis Bezerra foi obrigado a
convocar eleição e os trabalhadores apresentaram uma
chapa vitoriosa, encabeçada
pelo bancário do BNB, Marcos
Montezuma.
“Participei dessa chapa
como membro do Conselho
Fiscal. Outros companheiros
também se engajaram como
o Getúlio Vargas de Menezes
(BNB). Essa vitória foi muito
importante, pois se deu quando
estava em curso a política do
arrocho salarial. Então, nós fizemos a campanha salarial, em

O ex-presidente do Sindicato dos
Bancários do Ceará, Moura Beleza,
foi um dos mais perseguidos,
contra ele havia até dossiê feito pelos
militares

1968, de forma diferente do
que estava ocorrendo, porque
na verdade nem havia campanha salarial desde o golpe”,
relembra.
Segundo ele, foi aí que nasceu a greve de 1968, uma das
primeiras e mais fortes desde
a decretação do golpe. A greve
durou uma semana, conquistou
um reajuste razoável devido a
sua intensa mobilização, mas
custou ao Sindicato uma nova
intervenção e várias prisões.
“A máquina off-set do Sindicato ficou na UFC, bem escondida, num quarto, quase como
um armário, e uma noite, nós
fomos retirados de lá e levados para o Convento da Igreja
do Otávio Bonfim. Lá havia
um padre progressista, que

apoiava os movimentos contra
a ditadura, e nos escondeu lá
sem que ninguém, nem mesmo
as pessoas do convento, tivessem conhecimento da nossa
presença lá. Saí pouquíssimas
vezes”, disse. “Na época, as
bandeiras de luta não eram
apenas de reivindicações da
categoria, mas de abaixo à
ditadura, pela democracia. Era
um movimento extremamente
politizado, quando tudo aquilo que estava contido desde
1964 veio à tona com uma força grande”, completa Bizerril.
Após a greve de 1968, o
movimento sindical bancário
teve de se organizar de outra
forma. Com a entidade comandada por uma junta interventora (liderada por José Leite
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Jucá), os bancários criaram
o Comitê Geral dos Bancários
(CGB), uma forma de manter
a resistência da categoria
viva, apesar da repressão.
“Entre os bancários que se
destacaram na organização,
mobilização, e liderança desse
movimento estão nomes como
Cesár Uchôa (Cesinha), Antonio Aureliano de Oliveira, Antonio Cavalcante (Toinho), Evilásio
(de banco privado), Afonso
(também de privado), Joacir,
Vilmar, Rubens, Gil Fernandes
Sá, alguns companheiros do
Banco Mercantil”, cita. Eles
criaram ainda o jornal O Comitê, impresso em mimiógrafo e
distribuído clandestinamente.
“Em 1970, nós conseguimos que fosse mais uma vez
convocada eleição. Organizamos uma chapa, com pessoas
de diversos bancos, basicamente o pessoal que estava
no Comitê. Essa campanha
cresceu e nós tínhamos tudo
para vencer, mas uns três dias
antes da eleição, a Delegacia
do Trabalho e o Ministério
do Trabalho impugnou toda a
chapa. Naquela época, o Ministério decidia tudo sobre sindicatos, e eles simplesmente
nos impugnaram. Então, nós
decidimos fazer uma campanha
de voto nulo. E mobilizamos o
pessoal para ir à apuração no
Sindicato”.
Ao abrirem as urnas e
verem a proliferação de “votos nulos”, com palavras de
abaixo à ditadura e fim da
intervenção, os representantes do Ministério do Trabalho
e agentes do Departamento
de Ordem Política e Social
(Dops) resolveram suspender
a apuração. Com a entidade
lotada, o protesto se formou
e os agentes do Dops foram
esvaziando o Sindicato de armas nas mãos.
“Nós encaramos o voto
6

“É preciso lembrar, para que
não se repita nunca mais”
Benedito Bizerril reforçou ainda a importância de se
lembrar os acontecimentos que tiveram início há 50 anos
atrás e alerta para que se valorize sempre a democracia.
“Muitos dados dessa época ainda não estão na história
oficial do Brasil e precisam ser levados às escolas, para
que as novas gerações tenham conhecimento desses fatos, para que sirva de lição, para que nunca mais aconteça,
para que nunca mais ninguém seja capaz de querer essa
época de volta”.
“É preciso aperfeiçoar a democracia que vivemos e valorizá-la. Esse é o maior período democrático da história do
Brasil. Aquela geração que lutava conta a ditadura queria
muito mais, mas o que alcançamos hoje é resultado dessa
luta, o que vivemos hoje não veio de graça, é fruto de uma
luta que custou sacrifícios e vidas, muitas vidas”, conclui.

Desaparecidos políticos

nulo como a nossa chapa e
todos que iam votar na nossa
chapa votaram nulo. No dia seguinte, os jornais estampavam
manchetes que diziam ‘barderneiros, agitadores, tentam tumultuar a eleição no Sindicato
dos Bancários, mas José Leite
Jucá é eleito por esmagadora
votação’. Ora, nem apuraram
os votos, porque viram que
iriam levar uma surra do voto
nulo”.
Nessa época, a repressão
já era dura, com AI-5, assassinatos, prisões, desaparecimentos, não havia habeas
corpus, nenhuma segurança, e
isso jogou todos os militantes
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na clandestinidade e as atividades nos bancos diminuíram
muito. Mas mesmo assim, o
Comitê Geral dos Bancários
resistiu. “Ficamos na resistência mesmo até mais ou menos
1971, quando começaram as
prisões no nosso grupo e elas
levaram a uma queda grande
na luta dos movimentos sindicais”.
José Leite Jucá foi conduzido à presidência do Sindicato, mesmo com uma eleição
fraudada, e permaneceu na entidade até a retomada do Sindicato com a eleição da Maria
da Natividade, já no processo
de abertura política, em 1979.

Prisões e torturas
Benedito Bizerril foi preso pela primeira vez em
março de 1971, quando
colocava alguns estandartes
clamando o povo para ir à
luta contra a ditadura. Foi
para o Dops, depois para a
Polícia Federal, condenado
há dois anos, cumpriu oito
meses no IPPS. Voltou ao
BNB, mas continuou atuando
no Comitê dos Bancários,
clandestinamente.
Em fevereiro de 1973,
estava no banco quando foi
“convidado” a comparecer ao gabinete do general Murilo Borges, então diretor financeiro
da instituição. Quando chegou lá, dois homens
do Dops já o aguardavam. Ele foi levado, junto
com os companheiros Gil Fernandes Sá e Cláudio Pereira, também do BNB, para o quartel do
23º BC. Foram deixados em salas isoladas, só
de cueca, até a madrugada. Em seguida, foram
vendados e levados para uma casa distante de
Fortaleza, numa espécie de sítio ou fazenda.
“Lá, retiraram toda a minha roupa e passaram ao processo de interrogatório com choques elétricos. Ficávamos sobre latas de óleo,
tentando se equilibrar, e levando choques. Esse
processo durou todo o dia. Eu ouvia ao mesmo
tempo em que era torturado, que numa sala ao
lado, outra pessoa passava pelo mesmo que eu.
Fiquei lá até o início da noite, poucos minutos
depois subiu alguém que se dizia médico, me
auscultando e tal. Depois, os torturadores
subiram, tiraram os fios elétricos, me bateram
novamente. O rapaz que se dizia médico me ofereceu um comprimido, que eu não queria tomar
de jeito nenhum, porque naquele momento eu
achava que era algum tipo de veneno, mas fui
obrigado a tomar. Ele dizia que se ele não tivesse
subido, eu teria morrido, e se isso ocorresse,
ninguém tomaria conhecimento, porque dali
mesmo eles davam sumiço”, relata.
Bizerril esclarece que o objetivo dessas
“operações” era, basicamente, desintegrar o
PCdoB e o PCB. A repressão queria nomes e
foram presas mais de 200 pessoas no Ceará,
nesse período. Quase todas torturadas em
casas distantes e porões de quartéis.

“Um dos nossos companheiros, Júlio Portela, foi um dos primeiros presos, um dos mais
torturados no Ceará, mas ele permaneceu calado o tempo todo, torturado por vários dias.
Eles não conseguiram condená-lo porque não
acharam nada contra ele”, lembra Bizerril.
Um mês depois de liberado, Bizerril foi demitido do BNB, retornando apenas por conta da
lei da anistia, já no período de abertura política.
“O mais importante de tudo isso é o registro
da resistência, da luta dos bancários, mesmo
nesse período mais difícil, que envolveu grande
parcela dos bancários. Não estou falando só
daqueles que estiveram mais à frente, mas de
toda a categoria, a resposta que ela nos deu
todas as vezes em que foi convocada, a cobertura que nos davam, os colegas nos alertavam,
alguns me visitaram na prisão mesmo sabendo
dos riscos, tínhamos um apoio muito grande de
toda a massa bancária”.
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Desafio: é preciso lutar para va
J

á dizia o músico Gonzaguinha: “a gente quer valer
nosso suor”. De repente,
o que era status, virou cobrança
de metas. O que era emprego
estável, virou insegurança e violência. O que era glamour, virou
adoecimento. E assim, a profissão bancária hoje em dia não é
mais a mesma.
“As exigências aumentaram.
As cobranças dobraram. Por
isso, é tão importante a luta pela
valorização do emprego bancário.
Proteção do emprego, combate
ao assédio moral, à terceirização
e à rotatividade e acima de tudo,
a valorização da remuneração
da categoria, incluindo aí o piso
e o plano de cargos e salário”,
aponta o diretor do Sindicato
dos Bancários do Ceará, Gustavo
Tabatinga. “Além disso, estamos
batalhando por melhores condições de trabalho para a categoria. Hoje vemos nos bancos
sobrecarga de serviço, agências
pequenas para atender a demanda de determinada região e ainda
tem a questão da insegurança.
Por isso, estamos fazendo ações
constantes, inclusive no Interior,
para combater essa questão e
trazer mais qualidade de vida ao
bancário”, ressalta o dirigente.
Diante desse quadro, o movimento sindical bancário tem
enfrentado o grande desafio de
buscar formas de valorizar a
profissão e garantir o emprego
da categoria. Após cada campanha nacional, após cada mesa
permanente, toda nova conquista
é arrancada com muito esforço
e luta.
Reestruturação operacional – A adoção de novos equipamentos nas agências e as novas
tecnologias foram alguns dos
desafios que a categoria bancária
teve de enfrentar. Uma tendência
iniciada no final dos anos 60 foi a

8

criação dos Centros de Processamento de Dados (CPDs) que
agilizavam o “setor de retaguarda”. No início dos anos 80, foi
a vez da automação do setor de
“vanguarda”, com a implantação
do sistema online que ligou os
terminais locados nas agências
com os CPDs — constituindo a
rede online do banco e a informatização de todos os setores.
A última etapa do processo de
automação aconteceu no início
dos anos 80, com o surgimento
dos caixas automáticos, do telemarketing e dos home banking.
A reestruturação operacional do setor reduziu níveis hierárquicos, implantou programas
de qualidade total, flexibilizou
relações de trabalho e lançou
mão de trabalhadores terceirizados em grandes escala. Mais
recentemente, os aplicativos
para celulares (mobile payment) e
os famigerados correspondentes
(a bancarização sem bancários),
também têm esvaziado as agências tanto de clientes como em
número de funcionários.
“Para os poucos bancários
que sobraram na área de atendi-
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mento das agências fica a sobrecarga de trabalho, assédio moral,
estresse e adoecimento. Nossa
resposta para isso foi fortalecer
a luta contra a terceirização,
além de garantirmos, através da
mobilização, a realização de um
Seminário sobre Tendências da
Tecnologia no Cenário Bancário
Mundial, em data a ser definida
conjuntamente”, explica o diretor
do Sindicato, Eduardo Marinho,
esclarecendo que o objetivo é
debater e apresentar propostas
diante do processo de mudanças
tecnológicas e organizacionais
dos bancos e assim, proteger o
emprego, a segurança, a saúde e
a integridade físico-psíquica dos
bancários e clientes.
Banco do futuro – Itaú e
Bradesco saíram na frente dessa
tendência e já vêm apresentando aos poucos seus modelos de
agência do futuro. No Itaú, em
vários locais, foram instalados
novos horários de funcionamento
e no Bradesco, há até unidades
que já funcionam sem caixas.
“Nós não somos contra a
ampliação do horário de atendi-

alorizar a profissão bancária
mento à população, desde que
isto seja feito com responsabilidade, com a contratação de mais
bancários e sua distribuição em
dois turnos de trabalho. Assim,
saem ganhando trabalhadores e
sociedade”, avalia o diretor do
Sindicato e funcionário do Itaú,
Ribamar Pacheco.
“O banqueiro usa a velha tática de ‘quanto menor, melhor’. Se
tem menos bancários trabalhando, isso significa para ele que se
está gastando menos. Acontece
que o profissional não deve ser
visto como um gasto, mas como
um patrimônio da empresa. As
instituições estão criando novos
terminais de procedimento automático e nós vamos de encontro
a isso, porque ter tecnologia
é bom, mas nada substitui o
atendimento humano”, ressalta
Gabriel Motta, diretor do Sindicato e funcionário do Bradesco.
Trabalho estressante +
metas abusivas – O trabalho
bancário sempre foi estressante. Desde a reforma do setor
em 1968, o volume de serviços
prestados pelos bancos cresceu
intensamente. A economia se
dinamizou e com a diversificação
dos serviços prestados os bancos passaram a receber tributos
e contribuições da Previdência
Social, a fazer operações de
cobrança, venda de seguros, administração de diferentes tipos
de investimentos e a oferecer
linhas de crédito – entre outros
serviços. Diante disso, um monstro chamado “metas abusivas”
surgiu com força total.
“O que surgiu, inicialmente,
como um instrumento para se
alcançar destaque dentro das
agências, hoje é um verdadeiro
calvário para a categoria. Meta
hoje em dia é sinônimo de tortura”, ressalta Alex Citó, diretor do
Sindicato e funcionário do Itaú.

A busca pela lucratividade e a
redução de custos têm resultado
em piores condições de trabalho,
como maior pressão sobre os
bancários e um ambiente de insegurança, afinal, bancário que não
é bom vendedor, não se enquadra
no atual perfil das instituições
financeiras.
A pressão excessiva pelo
cumprimento das metas vem
afetando a saúde dos bancários,
tanto física como mentalmente.
“Antes, doença de bancário era
lesão por esforço repetitivo (LER/
Dort). Hoje, já tem funcionário
tomando até remédio tarja preta para aguentar a pressão”,
ressalta o diretor do Sindicato,
Robério Ximenes.
Diante dessa realidade, o
movimento sindical bancário vem
batalhando para que sejam respeitadas a jornada de trabalho, a
privacidade e o horário de lazer
dos trabalhadores. Na Convenção
Coletiva de Trabalho 2013/2014
ficou firmado o compromisso
que proíbe a cobrança de resultados por torpedos (SMS), pelo
gestor, no telefone particular do
empregado. “Essa medida, além

de frear a cobrança por metas,
ainda combate o assédio moral
e melhoras as condições de trabalho. O direito ao descanso é
constitucional”, avalia Robério.
Além disso, o prazo para apurar denúncias de assédio moral
foi reduzido de 60 para 45 dias,
de acordo com a cláusula 56ª
da CCT.
Outra conquista da última
campanha nacional da categoria,
visando à proteção e defesa dos
bancários, foi a constituição de
um grupo de trabalho para investigar as causas dos adoecimentos. O GT foi instalado dia 7/11 e
vem abordando as questões que
levam o bancário a se afastar do
trabalho.
“Nós temos que proteger
nossos empregos, não somente
sendo bons profissionais, mas
lutando por melhores condições
de trabalho, sem assédio moral,
sem cobranças abusivas por
metas, com respeito à jornada
e ao trabalhador, com maiores
salários, valorização do piso e
plano de cargos sem distorções”,
conclui o presidente do Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra.

MAIS CONTRATAÇÕES E FIM DA TERCEIRIZAÇÃO
VALORIZAM EMPREGO BANCÁRIO
A luta pelo emprego conquistou dois avanços na Campanha Salarial
2013. No Banco do Brasil e no Banco do Nordeste do Brasil, os acordos
coletivos assinados garantiram a contratação de novos bancários: três
mil no BB até agosto de 2014 e 850 no BNB até o final do ano.
“Nosso desafio é proteger o emprego nos bancos públicos e acabar
com o alto índice de rotatividade nos bancos privados. No BNB, por
exemplo, existe um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério
Público obrigando o Banco a fazer uma desmobilização dos terceirizados
que, em alguns setores, era maior até mesmo que o número de bancários
concursados”, afirma o diretor do Sindicato e coordenador da Comissão
Nacional dos Funcionários do BNB, Tomaz de Aquino.
“A batalha pela preservação do emprego e por mais contratações no
sistema financeiro é uma de nossas principais bandeiras. É um passo fundamental para melhorar as condições de trabalho da categoria, bem como
reduzir as filas e melhorar o atendimento”, completa Carlos Eduardo.
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Dez anos de aumento real:
valorização do trabalho e do trabalhador
C o m
o reajuste de 8%,
conquistado durante
a greve da
campanha
nacional
2014, o que
representou 1,82%
de aumento real, os
bancários
garantiram
um ganho
real acumulado de
18,3% na
última década. Ainda maior foi a valorização
do piso salarial, estratégia que vem
sendo implementada com êxito pela
categoria bancária. Durante a última
campanha, os pisos foram reajustados em 8,5%, significando 2,29%
acima da inflação. Nos últimos dez
anos, o ganho real acumulado no piso
foi de 38,7%.
Além disso, os bancários conquistaram, com muita luta e com
o poder da mobilização, avanços na
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), com a distribuição linear passando de 2% para 2,2%, diferença
que representa R$ 120 milhões a
mais dos resultados dos bancos que
vão para o bolso dos bancários. Houve ainda reajuste de 10% no limite
da distribuição, aumentando para
R$ 3.388,00.
As conquistas da última campanha nacional dos bancários injetaram
R$ 8,7 bilhões na economia do País,
segundo estimativa do Dieese. A
projeção levou em conta o reajuste de
8%, a valorização do piso de 8,5%, a
melhoria na PLR e a conquista do vale-cultura, considerando o número de
512.835 bancários, conforme dados
10
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do Rais em 31/12/2012.
“Essa grande massa
de recursos se dissemina
por todo o País, em função
do caráter nacional da categoria. Isso mostra a importância para a economia
brasileira da negociação
realizada pelos bancários,

pois seus bons resultados geram efeitos positivos sobre
o comércio (mais vendas), a
indústria (estimulam a produção de bens de consumo) e os
serviços (restaurantes, cinema,
teatro, cursos etc.)”, conclui o
presidente do Sindicato, Carlos
Eduardo Bezerra.

Marco Civil: uma Constituição para web

N

eutralidade da rede, privacidade, retenção de
dados, a função social
que a rede precisa cumprir, garantir a liberdade de expressão e
a transmissão de conhecimento,
além de impor obrigações de
responsabilidade civil aos usuários e provedores, são temas
tratados pelo projeto legislativo
Marco Civil da Internet, aprovado na Câmara dos Deputados em
25 de março de 2014. O texto,
porém, ainda não está em vigor:
o assunto será agora debatido
no Senado e, depois, segue para
sanção presidencial.
O que é Marco Civil – É uma
iniciativa para regular o uso da
Internet no Brasil, por meio da
previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para
quem usa a rede, bem como da
determinação de diretrizes para
a atuação do Estado. O objetivo
desse marco regulatório, que
tem sido chamado de “Constituição da Internet” é determinar direitos e deveres para os
usuários e estabelecer normas
para provedores e empresas de
tecnologia. Atualmente, não há
legislação sobre o assunto.
Democratização da rede
– Um dos pilares do projeto, a
neutralidade de rede, sofreu
algumas alterações no texto,
mas foi mantido. A neutralidade
da Internet significa que todas
as informações que trafegam
na rede devem ser tratadas
da mesma forma, navegando
na mesma velocidade. A ideia
é democratizar o uso da rede,
permitindo assim acesso igualitário de informações a todos,
sem quaisquer interferências no
tráfego online.
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Por esse princípio, os provedores não podem ofertar conexões diferenciadas, por exemplo,
para acesso somente a e-mails,
vídeos ou redes sociais. Se aprovado como está, o Marco Civil
garantirá a neutralidade da rede,
segundo a qual todo o conteúdo
que trafega pela internet é tratado de forma igual.
As empresas de telecomunicações que fornecem acesso
poderão continuar vendendo velocidades diferentes, Mas terão
de oferecer a conexão contratada independente do conteúdo
acessado pelo internauta e não
poderão vender pacotes restritos (preço fechado para acesso
apenas a redes sociais ou serviços de e-mail).
Para que haja exceções à
neutralidade é necessário um
decreto presidencial depois de
consulta ao CGI (Comitê Gestor
da Internet) e a Anatel.
Como ficam o sigilo e a
privacidade – O sigilo das comunicações dos usuários da
internet não pode ser violado.
Provedores de acesso à internet
serão obrigados a guardar os
registros das horas de acesso e
do fim da conexão dos usuários
pelo prazo de seis meses, mas
isso deve ser feito em ambiente
controlado. A responsabilidade
por esse controle não deverá ser
delegada a outras empresas.
Não fica autorizado o registro das páginas e do conteúdo
acessado pelo internauta. A coleta, o uso e o armazenamento
de dados pessoais pelas empresas só poderão ocorrer desde
que especificados nos contratos
e caso não sejam vedados pela
legislação.
Se aprovado da forma como
está, o Marco Civil garante a
inviolabilidade e sigilo do fluxo
de comunicações via internet e
também das conversas armazenadas – esse conteúdo pode
ser legalmente acessado, no entanto, mediante ordem judicial.
As normas não permitirão, por
12

exemplo, a formação de bases de
clientes para marketing dirigido.
Como tirar conteúdo da
rede – A exclusão de conteúdo
só pode ser solicitado por ordem
judicial – assim, não fica a cargo
dos provedores a decisão de
manter ou retirar do ar informações e notícias polêmicas.
Com o intuito de assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.
No entanto, o tratamento

“O Marco Civil dará
aos internautas
garantia à
privacidade e
à liberdade de
expressão, que eles
não têm hoje”,
deputado Alessandro
Molon (PT-RJ),
relator do texto na
Câmara Federal
é diferenciado para a chamada
divulgação não autorizada na internet de conteúdo sexual. Nesses casos, o participante ou seu
representante legal deve enviar
uma notificação para o provedor
de aplicações, que tem de tornar
esse material indisponível.
O que diz a defesa do consumidor – O Instituto de Defesa
do Consumidor (Idec) comemorou a manutenção no texto final
do princípio da neutralidade de
rede, que garante o tráfego não
discriminatório de pacotes de
dados na internet, impedindo
que as empresas de telecomu-
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nicações deem prioridade ou
degradem determinados conteúdos, serviços e aplicações online
segundo seus interesses.
“Apesar da pressão contrária desse setor, a neutralidade
foi assegurada no texto final
que segue para o Senado, com
a defesa de que todos possam
navegar na internet sem bloqueios, independentemente de
ser acesso a textos, vídeos, emails, ou mesmo no caso de ser
um produtor desse conteúdo,
sem uma cobrança diferenciada
por cada perfil de internauta.
Outra garantia fundamental do
projeto é a proteção à liberdade de expressão e ao acesso à
informação com a previsão de
ordem judicial para a responsabilização de sites em relação a
conteúdos de terceiros, além de
disposições importantes referentes à privacidade”, explicou
o Idec.
História do projeto – O Marco Civil da Internet começou a
ser elaborado em 2009 pelo Ministério da Justiça, em colaboração com o Centro de Tecnologia e
Sociedade, da Fundação Getúlio
Vargas, bem como com a participação direta da sociedade civil,
por meio de colaboração on-line
direta e aberta. Após consulta
pública, com mais de 2.300
contribuições, o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional
em 2011. Para elaborar o seu
relatório e aperfeiçoar o projeto,
o relator do projeto, deputado
Alessandro Molon, viajou o País
ouviu representantes de 60
instituições, dos mais diversos
setores, como empreendedores, acadêmicos, operadoras
telefônicas, ativistas, órgãos
de governo, artistas, empresas
de tecnologia, dentre outros. O
Marco Civil da Internet foi colocado em nova consulta pública,
por meio do portal da Câmara
dos Deputados e-Democracia e
pela primeira vez um relatório
utilizou sugestões enviadas até
mesmo via Twitter.

Rio São Francisco: uma
transposição para o Semi-Árido

A

ideia de
transpor
as águas
do Rio São Francisco, o terceiro maior rio do
País, surgiu em
1847, ainda no
governo de dom
Pedro II e de lá
pra cá, opiniões
divergem sobre se isso é a
melhor maneira
de acabar com
a seca no Nordeste. O certo,
porém, é que a
quantidade de
água disponível
por habitante no
semi-árido nordestino é menos
da metade do que a ONU
estabelece como mínima
para a vida humana. Tornando a ideia em realidade,
a obra da transposição do
rio São Francisco começou
em 2007, avaliada em R$
7 bilhões, tendo à frente
o Ministério da Integração
Nacional. Atualmente, cerca
de 8.700 pessoas trabalham
na obra.
O projeto visa assegurar,
no ano de 2025, a oferta de água para consumo
das populações urbanas de
pequenas, médias e grandes cidades da região Semi
Árida do Brasil. No Ceará,
Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte cerca de
12 milhões de pessoas, em
390 municípios do Agreste e
do Sertão destes Estados,

serão beneficiadas com este
abastecimento.
Em termos práticos, no
que consiste a transposição – A integração do rio São
Francisco às bacias dos rios
temporários do semi-árido
será possível com a retirada
contínua de 26,4 m³/s de água,
o equivalente a 1,4% da vazão
garantida pela barragem de
Sobradinho (1.850 m³/s) no
trecho do rio onde se dará
a captação. Este montante
hídrico será destinado ao consumo da população urbana de
390 municípios do Agreste e
do Sertão dos quatro Estados
do Nordeste Setentrional. Nos
anos em que o reservatório de
Sobradinho estiver vertendo,
o volume captado poderá ser
ampliado para até 127 m³/s,

contribuindo para o aumento da
garantia da oferta de água para
múltiplos usos.
Levar a água do rio São Francisco para o Nordeste não é fácil.
A água tem que vencer 722 km de
terreno árido e íngreme e ser elevada a cerca de 300 metros de altura
(no Eixo Leste) e 180 metros (no
Norte). Para isso serão usadas, ao
todo, 8 estações de bombeamento,
591 km de canais e 12 túneis. Os
canais suportam até 127 m3/s de
água, mas o governo garante que
só serão retirados 26,4 m3/s do rio
(1,4% da vazão média). Ninguém
discorda da necessidade de o semiárido nordestino ter um projeto de
viabilização de águas de grande porte
a fim de atender a demanda de toda
sua população local, tornar essa região muito mais produtiva, combater
a pobreza local e atingir objetivos do
desenvolvimento sustentável.
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Águas do “Velho Chico” também chegarão
ao sertão do Estado do Ceará
Os diretores do Sindicato dos Bancários do Ceará estiveram visitando as
obras do Projeto de Integração do rio São
Francisco no Sul do Estado, nas cidades
que fazem divisa com Pernambuco, onde as
obras estão adiantadas. No local está sendo construída uma barragem que receberá
água do “Velho Chico” que será transferida
aos reservatórios cearenses, integrandose ao projeto cearense de interligação das
bacias hidrográficas.
No Ceará, 52% das obras da Transposição do Rio São Francisco já estão concluídas, e existe a previsão de um avanço
de 25% até o final deste ano de 2014 e os outros
25% até o final de 2015. No nosso Estado, o
Projeto de Integração do rio São Francisco se
juntará ao Cinturão das Águas do Ceará, uma
obra do Governo estadual, através do Ministério
da Integração Nacional que vai ampliar a distribuição dos recursos hídricos em todo o Ceará,
com 1.300 km de canais, sifões e túneis que vão

Foto: SEEB/CE

receber a transposição, levando água para 12
bacias hidrográficas do Ceará.
Maior do Mundo – O Projeto de Integração
do São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil e figura entre as 50 maiores
construções de infraestrutura em execução no
mundo.

Características da região que integra o Projeto
1) O Nordeste brasileiro representa 18,7% do
território nacional, região onde vivem 28% de toda
a população do Brasil e para os quais há apenas
3% da disponibilidade de água do País.
2) 60% da região Nordeste estão em área
vulnerável ao fenômeno natural da secas. O rio
São Francisco representa 70% de toda a oferta
regional de água.
3) A seca se concentra na área com parte de
oito estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
e Sergipe).
4) Os quatro estados, CE, RN, PB e PE, dispõem de uma reserva permanente de água subterrânea de 1,18 trilhões de m³ sendo uma parcela de
7,08 bilhões de m³/ano passível de exploração.
5) As recargas anuais dos aquíferos (reservas renováveis) somam 4,736 bilhões de m³ (aquíferos sedimentares
mais cristalinos).
6) O Nordeste tem uma diversidade climática causal
de três tipos de zonas agrícolas: a zona da Mata (com
clima quente e úmido, estações bem definidas – uma
chuvosa e a outra seca), a do Sertão (também quente,
mas, seca e vulnerável a esse fenômeno natural) e a do
14
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Agreste (intermediária, com trechos quase tão úmidos como
da Mata e outros tão secos como a do Sertão).
7) O rio São Francisco nasce na região Sudeste,
atravessa a Centro-Oeste, chegando até a Nordeste e, na
divisa entre Sergipe e Alagoas, após cruzar três estados,
desemboca no mar. É um dos maiores e mais importantes
rios do mundo, pois estende-se por 2.700 quilômetros.
8) Apenas 5% das águas do São Francisco são aproveitadas pela população, os outros 95% desembocam no mar.

“Sentada na recepção de
um consultório de psiquiatria, encontrei pessoas com
os mesmos sintomas que
os meus. Tristeza profunda,
desânimo, falta de vontade
de viver e até pensamento de
suicídio. Pensei que morrer
seria a saída. Maquinei dias
e noites nessa possibilidade,
via o modus operandi, pensava nas cartas que escreveria
e para quem. Enfim, estava
tudo se encaminhando para
um desfecho, que a meu ver
era a solução para tal estado
de espírito. Não sei como aconteceu, mas aconteceu, e vencendo o desânimo, procurei ajuda. Um
médico amigo de muitos anos me ouviu por longo
tempo. Daí veio o diagnóstico: depressão. E disse
que pode surgir assim, devagarinho, sorrateira,
vai juntando uma decepção aqui, outra acolá,
um desestímulo no relacionamento amoroso, ou
profissional etc. Mas veio a melhor notícia – tem
solução. É preciso procurar ajuda e realmente
fazer o tratamento, mesmo tendo dentro de si o
estigma de que depressão é coisa de doido. Não
é. Mas foi preciso descer ao fundo do poço para
descobrir que não poderia sair sozinha, que não
estava ficando maluca, e que depressão é um
bicho-papão sim, mas tem remédio. A ajuda do
psiquiatra foi fundamental para sair da depressão,
vencer o preconceito também foi importante, a
ajuda dos filhos com incentivo foi vital. Não fique
só, procure ajuda”.
O depoimento aqui registrado é de Cristina
(nome fictício), 56 anos, divorciada, que relata
como foi seu “fundo do poço” e como conseguiu
sair dele com ajuda médica.
A depressão é uma doença incapacitante
que atinge cerca de 350 milhões de pessoas no
mundo. É uma das doenças que mais incapacitam pessoas ao redor do mundo, sendo a quarta
principal causa de incapacitação. De acordo com
projeções da Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 2030,a depressão será o mal mais
prevalente do planeta, à frente do câncer e de
algumas doenças infecciosas.

O significado e as
características
Segundo o médico cearense, Tarciano
Carvalho, depressão é uma doença crônica
e recorrente, que produz uma alteração do
humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de
dor, amargura, desencanto, desesperança,
baixa autoestima e culpa. Segundo ele, é
importante distinguir a tristeza patológica
daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que
são inerentes à vida de todas as pessoas,
como a morte de um ente querido, a perda
de emprego, os desencontros amorosos, os
desentendimentos familiares, as dificuldades
econômicas etc.
Diante das adversidades, as pessoas sem
a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros
de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor
permanece deprimido praticamente o tempo
todo, por dias e dias seguidos, e desaparece
o interesse pelas atividades, que antes davam
satisfação e prazer.
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Causas

Existem fatores genéticos
envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser
provocada por uma disfunção
bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas
com predisposição genética
reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam
como gatilho para as crises:
acontecimentos traumáticos
estresse físico e psicológico,
algumas doenças sistêmicas
(ex: hipotireoidismo), consumo
de drogas lícitas (ex: álcool) e
ilícitas (ex: cocaína), certos
tipos de medicamentos (ex:
as anfetaminas). Mulheres
parecem ser mais vulneráveis
aos estados depressivos em
virtude da oscilação hormonal
a que estão expostas, principalmente no período fértil.

Sintomas

Além do estado deprimido (sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias)
e da anedonia (interesse e prazer diminuídos para
realizar a maioria das atividades) são sintomas da
depressão: alteração de peso (perda ou ganho de
peso não intencional); distúrbio de sono (insônia
ou sonolência excessiva); problemas psicomotores
(agitação ou apatia psicomotora, quase todos os
dias); fadiga ou perda de energia constante; culpa
excessiva (sentimento permanente de culpa e inutilidade); dificuldade de concentração (habilidade
diminuída para pensar ou concentrar-se); ideias
suicidas (pensamentos recorrentes de suicídio
ou morte); baixa autoestima; alteração da libido.

Depressão no trabalho

Segundo levantamentos do INSS, têm crescido também o número de afastamentos do trabalho
por conta de transtornos da mente. Dados do
Instituto demonstram afastamentos provocados
por doenças relacionadas a depressão e transtornos de comportamentos aumentaram 3,5% e
13%, respectivamente, quando comparados os
meses de janeiro a outubro de 2011 com o mesmo
período de 2010. Já os números por acidentes
como traumatismos, queimaduras e fraturas, em
geral, tiveram uma diminuição. O levantamento do
INSS calcula 3.398 afastamentos por depressão
nos dez primeiros meses de 2011 contra 3.294
em 2010.

Saiba mais
• Depressão é uma doença como qualquer outra. Não é sinal de loucura, nem de preguiça
nem de irresponsabilidade. Se você anda desanimado, tristonho e acha que a vida perdeu a graça,
procure assistência médica. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos
eixos outra vez;
• Depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida: na infância, adolescência, maturidade e
velhice. Os sintomas podem variar conforme o caso. Nas crianças, muitas vezes são erroneamente
atribuídos a características da personalidade e nos idosos, ao desgaste próprio dos anos vividos;
• A família dos portadores de depressão precisa manter-se informada sobre a doença, suas
características, sintomas e riscos. É importante que ela ofereça um ponto de referência para
certos padrões, como a importância da alimentação equilibrada, da higiene pessoal e da necessidade e importância de interagir com outras pessoas.
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Educação Biocêntrica
Viver Saudável: harmonia consigo,
com o outro e com o mundo
A vida no centro de tudo. Este é o princípio da Educação Biocêntrica,
uma pedagogia do encontro do ser consigo mesmo, com o outro e
com a totalidade, cuja introdução pioneira no Ceará se deu através
da psicopedagoga Ruth Cavalcante, com a criação do Centro de
Desenvolvimento Humano (CDH). Há 30 anos, a educadora sentiu vontade
de trazer esse princípio de amor à vida para a educação. Segundo ela,
tudo que se faz na pedagogia, se está gerando vida, isso é educação
biocêntrica.
Foto: Divulgação

Proposta para
uma vida saudável
Com a Educação Biocêntrica, as pessoas têm possibilidade
de descobrir novos caminhos
de como proteger não só a sua
vida, mas a vida do planeta. Daí
então surgiu essa proposta não
só para o envelhecimento, mas
para viver saudável em todas as
etapas da vida. Todas as fases
da vida são importantes vivê-las
intensamente. De que forma?
Valorizando as emoções, valorizando os sentimentos, fazendo
consulta a si mesmo do que é
melhor para sua vida, sem ser
determinado pelo consumo ou
pelo comércio, ou por outros
interesses que não sejam seus
próprios interesses.
Viver saudável, na proposta
Biocêntrica, é saber ouvir as
suas próprias necessidades. E
para ouvir é preciso compreender o ser humano em todas as
suas dimensões: física, corporal,
espiritual, não necessariamente
ligada a alguma religião, e afetiva. Essa necessidade está ligada
ao interior. São necessidades do

ser humano: imanente e transcendente. Ou seja, as pessoas
precisam das coisas materiais
(imanentes) e precisa das coisas
imateriais (transcendentes).
É preciso fazer a nutrição
do corpo e do espírito. Algumas
pessoas podem escolher determinada religião e outras não,
mas cultivam no seu interior
o compromisso com os outros
seres e com o mundo. O ser
humano é um ser de vínculos e
esses vínculos são a base nu-

triente do afeto.
Segundo a psicopedagoga
Ruth Cavalcante, o vínculo comigo mesmo dá uma escuta de si
mesmo. “O ser humano está tão
voltado para o material, o imanente, que esquece dos outros
lados – a dimensão espiritual
e a dimensão afetiva, que se
alimenta dos vínculos, consigo
mesmo e com os outros. Hoje a
relação com o outro, com quem
não conheço é de medo, é de
barreira”, acrescentou.
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Dicas para viver cada
dimensão da vida

Descobrindo o tempo supremo

O trabalho da Educação
Biocêntrica é desenvolver essas
dimensões, essas vinculações.
Pelo conceito teórico, desenvolver a inteligência afetiva é
maior do que a cognitiva. Ou
seja, uma pessoa pode ser muito
inteligente e se descontrolar em
determinadas situações. A inteligência afetiva é como alguém se
relaciona afetivamente com as
pessoas. Na Educação Biocêntrica leva-se também em conta
o tempo, não esse tempo que
temos para trabalhar, o quanto
falta para se aposentar. Esse é
o tempo do rei Chronos. O ser
biocêntrico descobre o tempo do
deus Kairós, o tempo supremo,
tempo que tem sentido.
Esse tempo kairós é transcendente, ele transcende o tempo e o espaço. O tempo kairós
dá essa dimensão do significado
real do momento, a importância
do momento. É isso que as pessoas precisam valorizar. É preciso cumprir as etapas da vida,
mas valorizando cada etapa, e

• Dentro das quatro dimensões é importante como viver cada
dimensão. A dimensão corporal, o nosso corpo é o sustentáculo. É importante, desde a alimentação, o repouso, cuidar
também de movimentar-se. Corpo parado adoece.
• Na dimensão social, qual a responsabilidade que temos com
o tempo, como temos colaborado para a transformação mais
saudável desse tempo, em todas as áreas política, social etc.
• Na dimensão espiritual, as pessoas descobrem como alimentar sua vida. É muito importante buscar harmonia no espaço
onde vivemos. Cultivar momentos e situações de harmonia
da existência, no trabalho, em casa, no lazer. Criar ambiente
onde possa aprender e se desenvolver.
• Na dimensão afetiva as pessoas precisam fortalecer os
vínculos, consigo mesmo, com o outro e com a totalidade, o
mundo. O ser humano é um ser de vínculos.
não simplesmente cumprindo os
horários e não ser escravizado
por eles. O outro tempo é o
tempo de cuidar. É viver plenamente seu tempo. Estar sempre
gerando vida. E quando se está
na idade mais avançada, é preciso valorizar o tempo kairós, o
significado do tempo, muito mais
do que contar horas, dias.

Educadora pioneira
A psicopedagoga Ruth Cavalcante foi a primeira
mulher a participar do Diretório Central dos Estudantes (DCE), a ter a prisão preventiva em 1968, sendo
a primeira mulher também a ser presa no Hospital da
Polícia Militar (na época, não existia prisão feminina para
presos políticos). Exilou-se no Chile inicialmente, depois
na Alemanha, onde direcionou seus estudos para a psicopedagogia e fez vários cursos nessa área.
Quando retornou ao Brasil, com uma filha com Síndrome de Down, mudou todo seu direcionamento pessoal
e profissional. Ela se encantou primeiro com a biodança
e com a proposta que vem do princípio biocêntrico, onde
a vida está no centro de tudo. A partir disso começou a
desenvolver no Ceará a Educação Biocêntrica, através
dos cursos realizados no Centro de Desenvolvimento
Humano, cuja base principal, segundo ela, é celebrar,
festejar e proteger a vida.
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Para Ruth Cavalcante, “estamos vivenciando hoje a desvalorização da vida, as pessoas
não fazem essa pergunta a si
mesmo, se essa ou aquela sua
atitude vai gerar vida ou morte.
Não é só a morte física, mas a
morte que por ser causada pela
palavra geradora de morte. Temos de cuidar da vida”.

Reforma Estatutária

Após 23 anos, o Sindicato
dos Bancários do Ceará promove a segunda reforma no seu
Estatuto. O Estatuto do Sindicato foi elaborado em 1958 e a
primeira reforma aconteceu em
1991. Essa segunda mudança
objetiva, primeiramente, respeitar o que diz o Código Civil, que
passou por alterações no ano de
2002, e também respeitar as
recentes portarias do Ministério
do Trabalho, que ditam sobre
a organização dos sindicatos
e das associações civis como
um todo. O Sindicato precisava
se adequar a nova legislação
brasileira, que era exigido das
entidades do País.
Essas exigências são no tocante, principalmente, aos critérios de associação, os registros
sindicais, as alterações relativas
às regras claras de filiação e
desfiliação. Também nessa alteração, já que o Estatuto prevê
uma grande assembleia para
que essas reformas estatutárias sejam feitas, aproveitou-se
para fazer mudanças de cunho
político da ordem do trato da
organização da categoria em
face ao enfrentamento a todo
Sistema Financeiro.
A primeira mudança e mais
importante de todas foi a alteração de Sindicato dos Bancários para o Sindicato do ramo
financeiro – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do
Ramo Financeiro no Estado do
Ceará (SINTRAFICE). Esta sim
é a grande política de inclusão
dentro da categoria, de mais

Fotos: Drawlio Joca – SEEB/CE

Estatuto amplia atuação do Sindicato
com inclusão e democracia

No dia 21/3,
em assembleia
histórica, o SIM à
reforma estatutária
venceu com 83%
de aprovação

outras categorias pertencentes
à mesma atuação do ramo financeiro. Os conglomerados dos
bancos já atuam nessas áreas.
Essa mudança no Estatuto, na
ampliação da atuação do Sindicato, veio para que as disparidades entre essas categorias
sejam mitigadas.

Inclusão para fortalecer o
ramo – Nesse ponto, o Sindicato
inclui os financiários, os funcionários das casas de câmbio, os
funcionários das cooperativas
de credito, os trabalhadores
de bancos comerciais, bancos
de fomento, bancos de investimentos, bancos múltiplos,
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Gestão plural do Sindicato
– Além dessa grande mudança
que é da ordem de organização
política, administrativa e de
representação da base, outra
grande mudança no Estatuto,
foi no sentido de tornar mais
democrática a composição da
gestão do Sindicato tornando
a gestão mais plural. Com isso,
permitindo a composição da
diretoria com a maior quantidade de bancários de bancos
públicos e privados, financiários,
funcionários das empresas de
câmbio, de todas as empresas
que assinam acordo coletivo com
o Sindicato, que terão a sua
representatividade direta nas
gestões do Sindicato.
Assim, companheiros dos
20
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cadernetas de poupança, caixas econômicas, cooperativas
de crédito, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários e
financeiras.
Todos estes são serviços
bancários, mas que os bancos
atuam através de empresas
terceirizadas. Com essa inclusão, o Sindicato visa, não só o
combate à terceirização, como
também a inclusão dentro da
categoria de profissionais que o
setor patronal tenta mascarar
e dizer que não é bancário. Essa
inclusão é uma estratégia no
enfrentamento às instituições
financeiras nas suas tentativas
de desqualificar a representação
e retirar direitos dos trabalhadores bancários.
Essa alteração estatutária
tem consonância com o sindicalismo organizado nacionalmente e
combativo, pois entidades como
a Contraf-CUT e a Fetrafi/NE
são organizadas por ramos, com
representação desses trabalhadores política e juridicamente. No
novo Estatuto está presente a
representação da organização
do Sindicato junto à Federação,
que vai trazer maior qualidade à
luta e discutir regionalmente as
questões da categoria.

mais diversos bancos terão sua
representatividade garantida
por força do Estatuto. Isso com
certeza é uma grande mudança.
O Sindicato agora é do ramo
financeiro, por isso tem que
representar todos do ramo e
garantir a representatividade
desses companheiros na gestão
da administração do Sindicato.
Representação por locais
de trabalho – Também nessa
reforma feita no Estatuto é
dada maior representatividade
por local de trabalho. Foi criado o Conselho de Delegados
Sindicais, também uma grande
mudança, sendo uma nova forma
de administrar o Sindicato. Esse
Conselho reconhece a figura
do Delegado Sindical dentro do
Estatuto do Sindicato, dentro
da sua “lei máxima”. A figura do
Delegado Sindical passa a existir
em todos os locais de trabalho,
todas as empresas.
Se o Sindicato representa
bancários, financiários, funcionários de casa de câmbio e
das mais diversas empresas do
setor financeiro, então agora o
Sindicato poderá organizar todos por local de trabalho. Com
isso, o Conselho de Delegados
Sindicais, passa a ser uma
forma de fortalecer atuação
sindical no local de trabalho,
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próximo cotidianamente ao
trabalhador junto à direção do
Sindicato, para identificar todo
e qualquer questionamento,
problema e política que venha
dos locais de trabalho, para
compor as estratégia de atuação da entidade.
Finalmente, na ordem política, a reforma inclui a criação,
dentro das Secretárias Executivas, uma Secretaria para
atuar nas políticas de equidade
de gênero; política importante
para fazer a política das mulheres, frente ao Sistema Financeiro altamente machista, onde
a composição das direções das
empresas tem sido continuadamente composta por pessoas
do sexo masculino. O Sindicato
terá nessa Secretaria poder
fazer estudos da participação
da etnia negra e sua inserção
no mundo do trabalho, como
também das pessoas com
qualquer opção sexual dentro
da categoria. Isso fortalece o
combate à discriminação nos
ambientes de trabalho, seja ela
por qual motivo for. A Secretaria de Equidade de Gênero,
com certeza vai também trazer
uma novidade na atuação do
Sindicato dentro da base e os
bancários poderão contar, já a
partir de agora com essa nova
forma de atuar.

Sindicato em Ação

Bloco dos Bancários na Confraria do Samba, fevereiro/2014

Bancários paralisam BB Osório de Paiva, março/2014

Bradesco vence VII Copa dos Campeões, março/2014

Motobancários na Praia do Canto Verde, março/2014

Sindicato denuncia caos no Bradesco Maracanaú,
março/2014

Planejamento do Coletivo de Mulheres Bancárias,
março 2014

Botequim dos Bancários, março/2014
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Reunião com o novo presidente do BNB, abril/2014

81 anos de
Lutas e Conquistas

www.bancariosce.org.br
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