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[ Editorial ]

Nesta edição
Ditadura Militar
Comissão da Verdade no Ceará
investiga casos de jornalistas
perseguidos pelo regime ditatorial –
entre 1964 e 1988 (pág. 2)
Até quando?
Índices de criminalidade relativos à
insegurança bancária têm aumentando
de forma alarmante e bancários
se movimentam por mais segurança
(pág. 4)
Estatuto de Segurança Bancária
Lei de Segurança busca conter onda
de violência. Em resposta à ação
jurídica dos banqueiros, juiz reconhece
legitimidade do Estatuto (pág. 6)
Reciclagem
O destino dos resíduos sólidos é
uma das principais preocupações
ambientais. Reciclar tem sido a melhor
forma de conter os impactos do lixo
sobre a natureza (pág. 7)
Cultura
SEEB/CE inaugura Projeto Botequim dos
Bancários – uma nova opção de lazer
e de oportunidade para revelar novos
talentos dentro da categoria (pág. 10)
Demissões
Ratificação da Convenção 158 da
OIT seria proteção para o emprego
bancário (pág. 12)
Assédio Moral
Justiça do Trabalho tem concedido
decisões favoráveis a bancários vítimas
de assédio moral (pág. 14)
Terceirização
Banco do Brasil excede limites legais e
terceiriza até mesmo setores ligados à
atividade-fim da empresa (pág. 16)
Trabalho Decente
Segundo a OIT, acidentes de trabalho
são responsáveis pela morte de três
pessoas a cada minuto no mundo
inteiro e a maioria das vítimas é
composta por jovens (pág. 18)
Artigo
Presidente do Sindicato dos Bancários
do Ceará fala sobre segurança bancária
(pág. 20)

Programação Cultural do SEEB/CE
abre espaço aos talentos da categoria

R

ealizar um evento cultural sistemático para promover a integração e
a maior participação dos associados nas atividades do Sindicato dos
Bancários do Ceará. Esse é o principal objetivo do mais novo projeto
cultural da entidade – o Botequim dos Bancários – uma nova opção de
cultura e lazer para a categoria bancária cuja inauguração aconteceu na
sexta-feira de abril, dia 26/4.
O foco é trazer o bancário para o ambiente do Sindicato, dando opção
de lazer e a oportunidade para que sejam revelados novos talentos dentro da
categoria. A programação consta de entrevistas, shows musicais, exposições
e outras intervenções de variadas linguagens artísticas, além de, como já foi
dito, criar um espaço para apresentação dos talentos artísticos dos bancários.
O projeto inclui cenografia de um boteco criando com isso um ambiente
de informalidade e interação entre artistas convidados e público. A ideia
é vivenciar o Sindicato, que não existe apenas na época das greves, dos
protestos políticos, mas que existe no dia-a-dia da categoria, buscando se
inserir no cotidiano dos bancários.
Nessa edição, dando continuidade à temática da insegurança bancária,
quando os ataques a bancos e ao cidadão continuam crescendo, mostramos o balanço conforme levantamento feito pelo Sindicato dos Bancários
do Ceará. Somente este ano, nos dois primeiros meses do ano foram registrados 18 ataques a bancos, contra 24 em todo o ano de 2009 e 12 no
mesmo período do ano passado. Em março foram 11 ações – dois ataques
a carros fortes/malotes, um assalto, uma tentativa de arrombamento e sete
saidinhas. O saldo do mês também inclui ainda as duas mortes e dois feridos
em uma saidinha. As informações e tabelas dos ataques aos bancos e aos
cidadãos podem ser acompanhadas através do site www.bancariosce.org.br.
Destacamos, ainda, o Estatuto de Segurança Bancária (lei 9.910/2012) que
foi contestado judicialmente pelo banqueiros, mas legitimado pela Justiça.
O fim das demissões e a ratificação da Convenção 158 da OIT como
proteção para o trabalhador brasileiro continuam sendo uma das principais
bandeiras de luta do movimento sindical. A onda de demissões em massa
capitaneada pelo Santander no final de 2012 gerou protestos em todo o
País, além de ações na Justiça para reverter o quadro, até hoje inalterado.
Com isso, reacende-se o debate pela ratificação da Convenção 158 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que protege o trabalhador
contra as demissões imotivadas.
Outra questão em destaque nesta edição é a terceirização no Banco do
Brasil, que continua sendo um problema e ameaça aos empregos bancários.
Além dos terceirizados de praxe, como faxineiras e telefonistas, o banco tem
terceirizado outros serviços, como o empréstimo consignado, a abertura de
conta corrente e a venda de seguros atrelados a estes produtos. A legislação
diz que os órgãos públicos não podem terceirizar atividades que constituem
a sua própria razão de ser. É justamente aí que o cenário da terceirização
no Banco do Brasil, hoje, se apresenta irregular.
Outro tema relevante em debate é o assédio moral, que ainda não tem
legislação própria, mas a justiça tem garantido o direito dos assediados e as
reclamações que chegam à Justiça do Trabalho são crescentes. Em 2012,
o Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgou diversos desses casos em que
trabalhadores foram expostos a situações constrangedoras e, na maioria das
vezes, humilhantes.
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[ Ditadura Militar ]

Comissão da Verdade investiga
casos de jornalistas cearenses
vítimas de perseguição política

L

evantar histórias de jornalistas
perseguidos pelo regime militar
(1964-1988) no Estado será a
principal atribuição da Comissão da
Verdade dos Jornalistas do Ceará,
empossada no último dia 27 de fevereiro. Composta por seis jornalistas
sindicalizados indicados pela diretoria
do Sindjorce, a comissão já realizou
duas reuniões, a última ocorrida dia 2
de março, na sede do sindicato. Nestes
encontros, estão sendo feitos o mapeamento de casos no Ceará e a definição
da metodologia de trabalho.
Formada pelos jornalistas Messias
Pontes (TVC), Eliézer Rodrigues (TRT),
Nazareno Albuquerque (O Povo),
Iracema Sales (Diário do Nordeste),
Marilena Lima (documentarista) e
Rafael Mesquita (Fetamce/Habitafor),
os dados coletados pelo grupo serão
enviados à Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas, instalada pela Federação Nacional
dos Jornalistas (FENAJ) no dia 18 de
janeiro, em Porto Alegre.
Um dos casos emblemáticos de
violência contra jornalistas no exercício
da profissão no Ceará foi lembrado
por Messias Pontes, presidente da
Associação Anistia 64/68, durante a
solenidade de instalação da comissão.
“Em 1966, o jornalista Edmundo Maia
foi espancado publicamente, na Praça
do Ferreira, pelo então prefeito José
Walter Cavalcante”, disse. Ele citou ainda o caso do repórter Sabino Henrique,
ex-presidente do Sindjorce, igualmente
espancado durante a cobertura de uma
passeata na Praça José de Alencar. A
violência foi destaque na primeira página da Gazeta de Notícias, que mostrou
2

o rosto do jornalista ensanguentado e
os dentes quebrados.
Integrante da Comissão da Verdade dos Jornalistas do Ceará, o anistiado político Nazareno Albuquerque,
também foi vítima de perseguição.
Nazareno chefiava a redação da Rádio
Dragão do Mar em 1964, ano em que
a emissora foi fechada e seus jornalistas
presos, entre eles o próprio Nazareno,
Blanchard Girão e Peixoto de Alencar.
Outros jornalistas cearenses, como
Augusto César Costa e Auto Filho,
ex-secretário de Cultura do Estado,
foram igualmente vítimas dos anos de
chumbo. Auto foi preso pelos agentes
da repressão, comandada no Estado
pelo delegado da Polícia Federal, Laudelino Coelho, o mesmo que perseguiu
Messias Pontes, quando o presidente
da comissão ainda exercia a profissão
de radialista.
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“A Comissão da Memória, Verdade
e Justiça dos Jornalistas Cearenses tem
a incumbência de pesquisar e trazer a
público a perseguição aos jornalistas
demitidos, presos e torturados em nosso estado no exercício da profissão,
por não concordarem com a ditadura
militar. O maior número de jornalistas
atingidos diretamente pela ditadura
militar se concentrou no eixo Rio-São
Paulo, mas em todos os estados houve
perseguição aos verdadeiros democratas que ousaram discordar do arbítrio e
exigirem o fim do regime de exceção”,
esclarece Messias Pontes.
Pesquisa e depoimentos – Por
meio de pesquisa e depoimentos assinados pelas próprias vítimas ou seus
familiares, a comissão identificará os
integrantes da categoria perseguidos,
censurados ou que tiveram os direitos

[ Ditadura Militar ]
humanos violados nos anos de
chumbo. Também serão apuradas
eventuais colaborações dos veículos
de comunicação com a ditadura.
“Estamos resgatando a memória viva dos jornalistas do Ceará”,
afirma a presidente em exercício
do Sindjorce, Samira de Castro,
enfatizando a importância de outras
categorias fazerem o mesmo. Ela
acrescenta que, após a conclusão
do relatório, o sindicato tem a intenção de produzir um livro e um
documentário para aprofundar o
tema. “Conhecer a história é um
direito da sociedade”, conclui.
Caso Herzog é simbólico
para a categoria – Presidente
do Sindicato dos Jornalistas de
São Paulo a época da montagem
da cena do “suicídio” de Vladimir
Herzog numa dependência do II
Exército, Audálio Dantas, presidente
da Comissão Nacional da Verdade,
Memória e Justiça dos Jornalista, é
autor e personagem de parte significativa desta história, contada em seu
mais novo livro “As duas guerras de
Vlado Herzog”. Lançado durante a
instalação da comissão, o trabalho
conta a vida do diretor de jornalismo
da TV Cultura, desde a fuga da perseguição nazista na Europa, até sua
morte sob tortura no Brasil.
Protagonista da denúncia do
assassinato de Herzog, caso emblemático que levaria à queda
do regime militar, Audálio volta a
denunciá-lo, 37 anos depois, numa
densa obra de 406 páginas publicada em 2012 pela editora Civilização Brasileira. “Vários jornalistas
perderam seus empregos, foram
presos, exilados. Precisamos discutir
e debater para que isso nunca mais
aconteça no País”, afirmou.
Com a morte de Vlado, em
25 de outubro de 1975, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo foi
transformado numa trincheira de
luta contra o arbítrio. “Os jornalistas foram mobilizados. O culto
ecumênico promovido pelo sindicato foi um momento grandioso”.
Depois, o “Manifesto em nome da
verdade”, denunciando a farsa
do IPM sobre a morte do Vlado,

assinado por mais de mil jornalistas.
O movimento levou à condenação da
União pela prisão ilegal, tortura e morte
de Vlado, em 27 de outubro de 1978,
em plena vigência do AI-5. “Foi o Estado
Judiciário condenando o Estado Ditatorial.
Rompeu-se, ali, a unidade do Estado repressivo, como um vaso que se quebra e
não tem mais conserto”, afirma no livro o
autor da sentença, Márcio José de Moraes,
juiz substituto da 7ª Vara da Justiça Federal
de São Paulo.
Até o assassinato de Vlado, todos
sabiam o que ocorria com as vítimas da
ditadura nos porões do regime militar,
mas não havia reação popular. No entanto, a imolação do jornalista por agentes
da repressão dentro de um aparelho do
Estado foi um basta.
Uma das primeiras realizações da Comissão Nacional foi a conquista na Justiça
de São Paulo da alteração no atestado de
óbito do jornalista Vladimir Herzog – de
asfixia mecânica por morte em decorrência
de lesões e maus-tratos nas dependências
do II Exército SP (Doi-Codi). A sentença
abriu caminho para que várias famílias
reivindiquem o mesmo direito.

A Comissão Nacional deve investigar agora a morte do presidente
João Goulart. Em 6 de dezembro
de 1976, Jango morreu na cidade
argentina de Mercedes, onde também
viveu durante o exílio. A certidão de
óbito diz que o presidente foi vítima
de um ataque cardíaco. A família, no
entanto, suspeita das circunstâncias
da morte dele, pelo fato de que o presidente estava se organizando para
voltar ao Brasil com o intuito de atuar
contra o regime militar. Para a família,
Jango foi vítima de envenenamento,
como parte da Operação Condor,
ação coordenada entre os regimes
militares de países sul-americanos
contra seus opositores. Os parentes
defendem que seja feita uma autópsia, o que não foi permitido na ocasião da morte de João Goulart, que
estava exilado na Argentina. Deposto
pelo golpe militar em 1964, Jango
exilou-se com a família no Uruguai
e, depois, na Argentina. Mesmo
depois de retirado da Presidência da
República, continuou sendo alvo do
regime militar.

O que é a Comissão da Verdade?
A Comissão Nacional da Verdade visa investigar violações de direitos humanos ocorridas entre 1964 e 1988 no Brasil por agentes da
ditadura militar. Essa comissão é formada por sete membros nomeados pela presidente do Brasil Dilma Rousseff e catorze auxiliares, que
atuarão durante dois anos. A lei que instituiu a Comissão foi sancionada
pela presidente Dilma em 18 de novembro de 2011 e esta foi instalada
oficialmente em 16 de maio de 2012.
A comissão terá o direito de convocar vítimas ou acusados das
violações para depoimentos, ainda que a convocação não tenha caráter obrigatório. A comissão também identificará os locais, estruturas,
instituições e circunstâncias relacionadas à prática de violações de
direitos humanos.
Conforme levantamento da Comissão, no primeiro ano do regime
militar imposto pelo golpe de 1964, pelo menos 50 mil pessoas foram
presas no Brasil, sendo também identificado oficialmente pela comissão
a existência de dezenas de agentes.
A CNV também dividiu suas investigações em 12 grupos de trabalho temáticos: Golpe de 1964; Estrutura da Repressão; Violação
dos Direitos Humanos; Camponeses e Indígenas; Araguaia; Operação
Condor; Exilados e Estrangeiros; Ditadura e Sistema de Justiça; Ditadura
e Gênero; Papel das Igrejas Durante a Ditadura; Perseguições Militares
e o Estado Ditatorial-Militar.
Para acompanhar trabalhos da Comissão acesse www.cnv.gov.br.
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Insegurança

Ataques a bancos e ao cidadão:
até quando?

Foto: Arquivo – SEEB/CE

Ataque a agência de Pentecostes, Ceará, abril/2012

Final de tarde em Fortaleza.
Numa área tipicamente pacata, ao
redor do Mercado São Sebastião,
ouve-se barulho de sirene. Tiros.
Tumulto. O saldo: um vigilante e um
assaltante mortos após uma tentativa de assalto a um carro forte que
abasteceria uma lotérica que funciona dentro do Mercado. Os malotes
foram recuperados pela Polícia, mas
a bala que matou o vigilante da
empresa Corpvs, Carlos Henrique
Nascimento Rodrigues, no dia 8/3,
infelizmente, não volta atrás. Ele
foi a primeira vítima da violência
contra bancos em 2013, mas outros
foram feitos reféns e até baleados,
numa situação caótica que parece
não ter fim.
Desde 2009, o Sindicato dos
Bancários do Ceará acompanha as
estatísticas de ataques a bancos no
Estado e esses índices só vêm crescendo. Nesse ano foram registrados
24 ataques, sendo que 16 foram no
Interior, a grande maioria assaltos a
agências ou a carros fortes.
Em 2010 o número de ataques
aumentou para 36, 29 deles no Interior. Em 2011, o número saltou para
50 ataques sendo 32 no Interior.
Entretanto, não são só os números
que estão aumentando. O nível de
violência nesses ataques chegam a
picos assustadores: cidades sitiadas
4

em plena luz do dia como em filmes
de Hollywood, explosões de prédio
na calada da noite, sequestros,
mortes, trocas de tiros com a polícia
num verdadeiro bang-bang.
Em 2012, os números sobem
mais de 100% registrando 117 ataques em todo o Estado, a maioria
ainda no Interior (66), mas com o
assustador registro de 37 saidinhas/
chegadinhas bancárias, de um total
de 51 ocorrências em Fortaleza. Isso
sem falar em outros ataques como
explosões de caixas eletrônicos e até
ataques a prédios públicos, como
órgãos da Prefeitura de Fortaleza
que contenham caixas ou postos
bancários em seu interior.
Em 2013, a violência continua
em alta. Nos dois primeiros meses do ano foram registrados 18
ataques a bancos, contra 24 em
todo o ano de 2009 e 12 no mesmo período do ano passado. Na
contagem mês a mês, foram nove
ataques em janeiro de 2013 contra
oito em 2012, enquanto que em
fevereiro deste ano foram realizados nove ataques contra quatro no
ano passado. Em março foram 11
ações – dois ataques a carros fortes/
malotes, um assalto, uma tentativa
de arrombamento e sete saidinhas.
O saldo do mês também inclui as
duas mortes citadas no início dessa
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reportagem, dois feridos em uma
saidinha.

Atuação do
Sindicato garante lei
de segurança
Preocupado com os crescentes
números da violência, que chegou a contabilizar um ataque a
banco no Estado a cada três dias,
o Sindicato dos Bancários decidiu
sair do simples acompanhamento
das estatísticas para uma atuação
mais pró-ativa, buscando levar
mais segurança ao cidadão. Dessa
forma, a entidade reuniu em um
só documento um conjunto de reivindicações dos bancários por mais
segurança e o entregou à Câmara
Municipal de Fortaleza em agosto
de 2011. Após sucessivas audiências
e debates envolvendo vereadores
e sociedade, o projeto virou lei,
sancionado pela então prefeita de
Fortaleza, Luizianne Lins (PT/CE),
em 26 de junho de 2012. A partir
daí, de forma pioneira, o município passou a ter o seu Estatuto
Municipal de Segurança Bancária,
cujos itens principais objetivam dar
à sociedade e trabalhadores mais
segurança dentro das agências.
“Esse é um instrumento efetivo

de combate à criminalidade que tem
afetado bancários, vigilantes, clientes que
precisam ir ao banco, além de cobrar a
responsabilidade efetiva dos bancos, consolidando toda a legislação e passando
a ser um modelo para que outros municípios do Brasil possam também cobrar
dos bancos a proteção à vida”, analisa
o presidente do Sindicato dos Bancários,
Carlos Eduardo Bezerra.
Entretanto, os bancos insistem em
não cumprir a lei. Em meados de março,
um total de 57 agências bancárias em
Fortaleza foram autuadas pelo Decon
por não cumprirem o Estatuto de Segurança. Além disso, num total de mais de
90 fiscalizações realizadas pelo Procon/
Fortaleza sobre o cumprimento do Estatuto, todos os bancos foram notificados
por não estarem cumprindo pelo menos
uma das normas do Estatuto. Segundo o
Decon e Procon, as infrações nas agências autuadas se repetem: falta de porta
com detector de metais, a não proibição
do uso de celular no interior do banco e
o tempo de espera nas filas, que excede
30 minutos.
Porém, ao invés de procurar se
adequar à lei, os bancos, através da
Febraban, entrou com ação na Justiça
questionando a legitimidade do Estatuto.
O juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, auxiliando a 8ª Vara da Fazenda
Pública de Fortaleza, considerou legítima
a maior parte dos dispositivos da lei nº
9.910/2012 – o Estatuto de Segurança.

ATAQUES A BANCOS 2009 – 2012
2009
2010
2011
2012
TOTAL

INTERIOR
16
29
32
66
143

FORTALEZA
08
07
18
51
84

TOTAL
24
36
50
117
227

O QUE DIZ A LEI 9.910/12:
Estatuto de Segurança Bancária de Fortaleza
O documento estabelece que todas as agências bancárias deverão dispor de portas eletrônicas, vidros resistentes
a impactos e a disparos de armas de fogo de grosso calibre,
sistema de monitoração e gravação eletrônica em tempo
real, divisórias e biombos nos caixas das agências e no
auto-atendimento, coletes à prova de bala (Nível 3) para
os vigilantes que também deverão portar arma de fogo e
arma não letal autorizada, além da instalação de assento
apropriado para os profissionais e escudo de proteção.
O Estatuto também prevê vigilantes na área de autoatendimento e veda ainda o uso de capacetes e outros
acessórios (óculos escuros, bonés, toucas, dentre outros)
que atrapalhem a identificação das pessoas dentro das
agências. A proposta proíbe também o uso de aparelhos
celulares no interior das unidades, obrigando-as a instalarem bloqueadores de celular para evitar os crimes de
“saidinhas bancárias”.
O não cumprimento do que está disposto pode acarretar sanções que vão desde advertência, passando por
aplicação de multa (R$ 100 mil) e chegando à cassação
do alvará.

Bancários atuam nacionalmente por mais segurança nos bancos
Em nível nacional, a categoria bancária, via Contraf-CUT, também tem se articulado em busca de mais
segurança dentro das agências bancárias. Uma das
últimas conquistas da luta da categoria, foi a criação de
uma comissão especial na Câmara dos Deputados para
analisar 96 projetos de lei que propõem medidas para
resguardar a segurança de trabalhadores e clientes de
bancos. Entre as propostas estão o PL 1.731, de 2011,
e o PL 4.912, de 2012. Ainda não há data prevista para
a instalação da comissão.
O PL 4.912 obriga as agências a instalarem uma
divisória entre as filas e os caixas, a fim de preservar a
privacidade dos clientes durante as transações financeiras. A expectativa do autor do projeto, deputado federal
Vanderlei Siraque (PT/SP), é positiva. Pelo PL, os bancos
teriam 180 dias para instalarem as divisórias e, caso não
cumprirem a medida, estariam sujeitos a multa diária
de R$ 1.500,00. A ideia, de acordo com o deputado, é
estender a medida também para caixas eletrônicos. Um
dos principais objetivos do projeto é aumentar a segurança
dos clientes para evitar os crimes de “saidinhas de banco”.

Entre os bancários, a medida é vista com bons olhos.
Para o secretário de imprensa da Contraf-CUT e coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária, Ademir
Wiederkehr, limitar o campo visual de bandidos infiltrados
nas agências reduz os riscos. Para ele, a “saidinha de
banco” é um problema também para o bancário, que
trabalha em um ambiente de risco. “
Em 2012, 57 pessoas foram assassinadas em assaltos envolvendo bancos, uma média de quase cinco
vítimas fatais por mês, de acordo com pesquisa nacional
da Contraf-CUT e CNTV. O total representa um aumento
de 16,3% em relação a 2011, quando foram registradas
49 mortes, e de 147,8% em comparação com 2010, que
teve 23 mortes. A principal ocorrência (53%) foi o crime
de “saidinha de banco”, que provocou 30 mortes.
São Paulo (15), Bahia (8), Rio de Janeiro (7), Ceará
(4), Paraná (4), Alagoas (3) e Rio Grande do Sul (3) foram
os estados com o maior número de casos, segundo a
pesquisa. A maioria das vítimas (58%) foram clientes (33),
seguido de vigilantes (9) e policiais (6). Dois bancários
também foram mortos.
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Estatuto de Segurança Bancária

Uma solução para a onda de violência

O

Estatuto de Segurança
Bancária agrada a população, atende aos anseios da sociedade, mas
incomoda os banqueiros. Os bancos,
através da Febraban, ingressaram com
uma ação na 8ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza na tentativa de impedir
as autuações e deixar de cumprir a lei,
questionando o Estatuto de Segurança
Bancária e a obrigatoriedade de alguns
de seus principais itens. Em resposta à
ação dos banqueiros, o juiz Francisco
Eduardo Torquato Scorsafava não
acatou a solicitação de liminar dos
bancos, reconhecendo a legitimidade
do Estatuto.
Essa resposta da Justiça foi muito
importante para a luta do Sindicato
dos Bancários do Ceará, pois ratifica
as exigências do Estatuto de Segurança
como de fundamental importância no
combate à violência em Fortaleza.

Cenário

Os números da violência no
Estado são alarmantes, com registro
de um ataque a bancos e/ou clientes
a cada três dias. Foi preocupado
com essa situação que o Sindicato
dos Bancários do Ceará, dentro de
um projeto mais amplo em nível nacional criado pela Contraf-CUT, se
juntou aos vereadores de Fortaleza e
propôs um projeto de lei, que viesse
como consolidação de todas as leis
sobre segurança bancária e desse
um novo alento aos fortalezenses assustados com a violência crescente.
Foi dentro desse cenário, diante da situação de insegurança,
que o Sindicato dos Bancários do
Ceará e a Câmara Municipal de
Fortaleza, motivadas pela necessidade de melhoria na segurança
privada, especialmente dentro das
unidades bancárias, criaram o
Estatuto Municipal de Segurança
Bancária, ou a Lei nº 9.910/2012.
A lei é municipal e consolida toda
a legislação local sobre o tema
nos estabelecimentos bancários e
financeiros de Fortaleza.
6

Descumprimento do
Estatuto

Só no ano passado, 57 agências bancárias de Fortaleza foram
autuadas por descumprirem o Estatuto da Segurança Bancária. Depois
da aprovação da lei, os bancos são
obrigados, entre outros itens, a instalarem portas eletrônicas e biombos
de separação entre os caixas eletrônicos. Decon e Procon, órgãos locais
que fiscalizam o cumprimento da lei,
registraram várias infrações ao Estatuto, e as mesmas se repetem, tais
como: falta de porta com detector
de metais, além da não proibição
de pessoas com celular no interior
do banco.
A multa em caso de descumprimento está estipulada em até R$
100 mil. Antes era melhor para o
banco pagar a multa e descumprir
a lei, mas com o Estatuto de Segurança Bancária com fiscalização
e vigilância constante, a punição
prevista é mais rígida, visando forçar
o seu cumprimento. Lembrando que,
em caso de reincidência, a multa é
dobrada.
Criada sob a ótica da proteção
aos cidadãos, essa Lei visa a proteção da sua vida. Isso diante de uma
situação, pode-se dizer caótica,
onde as ações criminosas deixam
rastros de morte, pessoas feridas e
traumatizadas. É preciso que prevaleça a dignidade da pessoa humana,
sem restringir o seu direito de ir e vir.
No Ceará, existem 510 agências bancárias e, segundo levantamento do Sindicato dos Bancários
do Ceará, nenhuma unidade cumpre
todos os itens do Estatuto de Segurança Bancária. A falta de itens de
segurança nas agências é um dos
motivos para o número crescente
de ataques a banco. Desde o início
deste ano foram registrados 29
ataques a banco no Ceará, entre
assaltos, saidinhas bancárias, roubos e explosão de caixas eletrônicos.
O número supera o índice do ano
passado, no mesmo período.
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Abrangência

No Estatuto Municipal de Segurança Bancária, elaborado pela
Câmara Municipal de Fortaleza em
parceria com o Sindicato dos Bancários do Ceará, estão enquadrados,
além dos bancos oficiais e privados,
caixas econômicas, sociedades de
crédito, associações de poupança,
postos de atendimento, subagências
de crédito, cooperativas de crédito,
caixas eletrônicos e similares, no âmbito de Fortaleza.
Pela lei, todas as agências bancárias devem dispor de portas eletrônicas,
com detector de metais, ter vidros
resistentes a impactos e a disparos
de armas de fogo de grosso calibre.
Deve manter sistema de monitoração
e gravação eletrônica em tempo real,
divisórias e biombos nos caixas das
agências e no autoatendimento, coletes
à prova de bala para os vigilantes que
também devem portar arma de fogo
e arma não letal autorizada, além da
instalação de assento apropriado para
os profissionais e escudo de proteção.
A Lei nº 9.190/2012 também
prevê vigilantes na área de autoatendimento e veda ainda o uso de capacetes
e outros acessórios (óculos escuros,
bonés, toucas, dentre outros) que atrapalhem a identificação das pessoas
dentro das agências bancárias. A Lei
proíbe também o uso de aparelhos
celulares no interior das unidades.

Vigência

O Estatuto de Segurança Bancária foi sancionado no dia 25/6/2012
pela prefeita de Fortaleza, Luizianne
Lins e o não cumprimento do Estatuto
pode acarretar sanções que vão desde
advertência, passando por aplicação
de multa e chegando à cassação do alvará. O valor da multa é calculado em
R$ 100 mil na primeira infração. E em
caso de reincidência, a segunda multa
será de R$ 200 mil. Cabe ao Município,
à Secretaria de Defesa do Consumidor
(Procon) e Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon)
fazerem a fiscalização.

RECICLAGEM:

lixo que não
é lixo

“Reciclando a gente ajuda
o meio ambiente porque
diminui a quantidade
de lixo e um monte de
problema que o lixo traz
para a cidade. A gente
ajuda a natureza, né?
Imagina se a gente não
catasse todo esse papel,
esse papelão? Eram mais
árvores derrubadas por aí”
A declaração simples e cheia de experiência
partiu de Francisco da Silva, 35 anos,
catador de material reciclável. Ele não tem o
segundo grau completo, mas carrega uma
sabedoria que ainda não tocou a consciência de
muitos cidadãos.

V

ocê já refletiu sobre o lixo que
produz? Papel, vidro, plástico,
restos de alimentos são diariamente descartados e, quando amarrados seguramente em um saco e colocados no lado de fora da casa, se tornam
motivo de problemas. A produção de
resíduos sólidos são consequências
inevitáveis dos processos econômicos
e sociais vivenciados atualmente. Mas
ao longo dos anos, o destino desses
resíduos se tornou também uma das
principais preocupações ambientais,
assim como a gestão deles se tornou
um dos maiores desafios do poder
público, empresas e sociedade.
Nesse contexto, o processo de reciclagem se mostra uma das principais
alternativas para proteger o meio ambiente dos impactos promovidos pelos
milhões de toneladas de lixo gerados
diariamente pelas atividades urbanas
no mundo afora.
Legislação
A Lei Federal nº 12.305, de 2010,
instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) e contém instrumentos
para permitir o avanço necessário ao
País no enfrentamento dos principais

problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
A lei prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo
como proposta a prática de hábitos
de consumo sustentável e um conjunto
de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização
dos resíduos sólidos (aquilo que tem
valor econômico e pode ser reciclado
ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos
(aquilo que não pode ser reciclado ou
reutilizado).
Outra questão abordada na lei é
a responsabilidade compartilhada entre
todos os geradores de resíduos: fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes e cidadãos. Além disso,
os instrumentos da Política ajudarão o
Brasil a atingir uma das metas do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima,
que é de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015.
Construção Civil
Os resíduos oriundos da construção civil, segundo o Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama), repre-

sentam um significativo percentual dos
resíduos sólidos produzidos nas áreas
urbanas e, se dispostos em locais inadequados, contribuem para a degradação
da qualidade ambiental. Somente em
Fortaleza, segundo a Secretaria do
Meio Ambiente e Controle Urbano (Semam), a estimativa mensal é de 40 mil
toneladas de entulho oriundo somente
desse setor. Para tentar reduzir o impacto ambiental em questão, além da
PNRS, existe a Resolução 307 do Conama e as leis municipais e estaduais.
Catadores
A figura dos catadores de materiais recicláveis já faz parte do cenário
urbano. Eles circulam pelas ruas, dia e
noite, carregando carrinhos de madeira em busca de resíduos descartados
como lixo por aqueles que, por desinformação ou omissão, não respeitam o
valor do que foi rejeitado. Muitos desses
resíduos, na verdade, são matériasprimas em potencial para a geração de
novos produtos ou mesmo para fontes
de energia.
Apesar de ser um ator social já
muito conhecido, o catador ainda clama por mais reconhecimento. “O nosso
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trabalho tem uma importância
muito grande porque ajuda na
limpeza do meio ambiente. Mas
a sociedade ainda precisa se
conscientizar e nos ajudar para
que a gente cresça como catadores de material reciclável”, diz
Maria de Fátima Albuquerque,
mais conhecida como Ronaldinha, presidente da Associação
Maravilha. A associação possui
um galpão de reciclagem, que
recebe lixo coletado pela Prefeitura de Fortaleza e faz a separação do material reciclável.
A presidente afirma que a
Prefeitura ajuda a associação
arcando com algumas despesas,
como a vigilância e as contas de
luz e água, mas que precisa se
voltar também para a educação
ambiental. “Ainda é preciso
investir mais em coleta seletiva,
fazer um trabalho de divulgação
para que as pessoas saibam
que é preciso separar, mas que
também é preciso limpar o lixo
reciclável. Porque muitas vezes o
material reciclável chega até nós
com um cheiro muito ruim, muito
sujo e até com animais mortos”,
alerta Ronaldinha.
Ela acredita que, com a
valorização da profissão, o trabalho dos catadores melhoraria
consideravelmente. Atualmente,
a associação conta com 14 catadores trabalhando no galpão de
reciclagem e recebe material de
vários bairros de Fortaleza, como
Vila União, Bairro de Fátima e
Montese, totalizando uma média
de seis toneladas de material reciclável por mês. Quando chega
lá, o material é separado por
tipos (papel, plástico, metal, por
exemplo), passa pela pesagem,
é vendido para os deposeiros ou
atravessadores, que revendem
para as empresas que executam
o trabalho de reciclagem. “A gente separa, limpa, desmonta tudo,
peça por peça, e vende para os
deposeiros”, explica Ronaldinha.
Deposeiros ou atravessadores fazem a ponte entre o catador
e as fábricas de reciclagem.
Essa figura intermediária acaba
ficando com a maior margem do
lucro e os catadores deixam de
8

arrecadar mais. “As empresas exigem
uma quantidade mínima de material
para comercializar. Como os deposei-

Revist
Revista
Rev
vist
stta O Ba
Bancário
Bancá
cário nº
cário
nº 19
19 – Março/Abril
M ço/
Ma
Mar
o/Abr
o/
/Abr
Abr
b ill de
de 2013
20
201
013
Sindicato
SSin
i di
dic
ica
ic
attto
o dos
do
d oss Bancários
B an
ancc á
ári
ri os
o do
d Ceará
Cea
C
a rá
á

ros compram material de várias associações, eles conseguem uma quantidade grande de material reciclável e

negociam com as empresas”, explica
Francisco Ferreira dos Santos, mais
conhecido como Assis, também catador
da Associação Maravilha.
Pensando nisso, segundo Assis,
associações de catadores da capital
cearense formaram uma rede que está
se organizando em cooperativa e que
objetiva um dia negociar e comercializar diretamente com as empresas de
reciclagem. “Pode ser quem assim um
dia a gente consiga ganhar um pouco
mais, emitindo nota fiscal e encaminhando o material para as empresas”,
completa a presidente da Associação.
É na pesagem que os catadores
sabem quanto irão receber pelo trabalho. Cada tipo de material tem um
preço diferente. Atualmente, segundo
a presidente da associação, cada catador recebe, em média, R$ 100,00 por
quinzena. “Mas não é certo, às vezes
é menos, uns 80 reais”, acrescentando
que ainda falta em Fortaleza empresas
que reciclem isopor e lâmpada fluorescente, por exemplo.
Galpão de Reciclagem da Associação Maravilha: Rua Sol, número
10, Conjunto Planalto Universo - bairro
Vila União
Telefone: (85) 8642-9682

Iniciativa

Para tentar melhorar a qualidade de vida da população, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio
da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos
Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR),
em parceria com a Ecofor Ambiental, promove o Projeto
Piloto da Coleta Seletiva que está beneficiando bairros
das Regionais II e IV com o serviço de reciclagem porta
a porta.
Os bairros Aldeota, Dionísio Torres, Meireles e Fátima foram escolhidos para o início do programa por
serem áreas de grandes geradores de materiais recicláveis e já possuírem certa organização e experiência
com coleta seletiva. Atualmente, o projeto beneficia
associações de catadores de material reciclado, como
a Associação dos Catadores do Jangurussu (ASCAJAN),
Associação Maravilha e Associação dos Recicladores
Amigos da Natureza (ARAN).
Neste ano, o programa já atendeu um total de 73.230 domicílios no Bairro de Fátima (Regional IV) e nos
demais bairros do projeto, situados na Regional II. Foram coletadas 191 toneladas de materiais recicláveis. O
objetivo é minimizar os problemas da área ambiental e da saúde pública.
As pessoas que desejam participar podem ligar para o Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) no
número 0800-275-4400. O Setor Ambiental entrará em contato com o usuário para agendar uma visita de
apresentação do projeto.

Revista
R
Re
Rev
ista
ist
a O Ba
B
Bancário
anc
ncá
n
cá
ário
o nº 19
1 – Março/Abril
Mar
M
a ço/
ar
o//Abr
o/A
Abrill de 2013
Ab
2013
201
3
SSindicato
Sin
dic
icc at
ato
t o dos
to
do
d o s Bancários
B anc
ncc ári
n
árri os
á
o do Ceará
Cea
e rá
ea
á

9

Cultura

Botequim dos Bancários – nova opção
cultural para a categoria
Realizar um evento cultural sistemático para promover a integração e a
maior participação dos associados nas
atividades do Sindicato dos Bancários
do Ceará. Esse é o principal objetivo do
mais novo projeto cultural da entidade
– o Botequim dos Bancários – uma
nova opção cultural e de lazer para a
categoria bancária cuja inauguração
aconteceu no último dia 26/4.
O foco do projeto é trazer o bancário para o ambiente do Sindicato,
dando opção de lazer e a oportunidade
para que sejam revelados novos talentos dentro da categoria. A programação permanente consta de entrevistas,
shows musicais, exposições e outras
intervenções de variadas linguagens
artísticas, além de, como já foi dito,
criar um espaço para apresentação dos
talentos artísticos dos bancários.
O projeto inclui cenografia de
um boteco dando informalidade ao
ambiente e interação entre artistas
convidados e público. “O foco é trazer
o bancário para dentro do Sindicato,
para vivenciar o Sindicato, que não
existe apenas na época das greves,
dos protestos políticos, mas que existe
no dia-a-dia da sua categoria, o Sindicato quer se inserir no cotidiano dos
bancários, sendo motivador para as
pessoas como seres humanos”, relata
o secretário de Cultura da entidade,
Tomaz de Aquino.

10

Fotos: Drawlio Joca

O Botequim dos Bancários funcionará sempre na última sexta-feira
de cada mês, das 18h30 às 22h, na
sede do Sindicato, como um espaço de
happy hour para a categoria e convidados. Os bancários, sindicalizados
ou não, que possuem algum talento
artístico podem preencher o formulário e inscrever-se no BANCULT (www.
bancariosce.org.br/bancult.php), um
banco de talentos bancários e serão,
oportunamente, convidados a fazer
apresentações para a categoria durante
as próximas edições do Botequim dos
Bancários.
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“A ideia já vinha sendo processada há bastante tempo, pois o
Sindicato é uma entidade que sempre se caracterizou por incentivar a
cultura e as manifestações artísticas,
não só da categoria como também
de outros setores da sociedade,
e nós estavámos há algum tempo
sem expressar essa sua capacidade
de envolvimento dos bancários na
área cultural. Isso se deu em função
de que, durante toda a década de
90, nós tivemos muitos problemas,
inclusive com a diminuição drástica
do número de bancários e uma série

de outros problemas que levaram ao
desmantelamento da categoria, que
tirou um pouco o foco dessa questão
mais ampla que é a cultura”, explica
Tomaz de Aquino.
Segundo ele, esse momento foi
mais do que propício para o lançamento do projeto. “Temos a categoria
novamente sendo revitalizada, com
o ingresso de novos bancários. Essa
revitalização da área cultural foi inclusive uma promessa de campanha na
última eleição do Sindicato e o projeto
Botequim dos Bancários é o primeiro
de uma série de outras iniciativas que
junto com algumas que vinham sendo realizadas apenas pontualmente
vão ser sistematizadas num grande
projeto para que o Sindicato possa
de novo retomar a sua capacidade
de aglutinar os talentos bancários da
categoria e também de outros setores
sociais como fez em outras épocas,
um trabalho reconhecido por toda a
sociedade”, disse.
O sucesso do circuito de apresentações do Coral e a participação
de um grande número de bancários
e familiares em eventos como o Bloco
de Carnaval, festas comemorativas,
passeios culturais e religiosos, entre
outras, é uma clara demonstração do
interesse dos associados nas atividades sócio-culturais. Outra significativa
importância do projeto Botequim dos
Bancários é a promoção do Sindicato
como um local de convivência, encontro entre colaboradores e público em
geral, caracterizando-o também como
ambiente de entretenimento.
Na história
O Sindicato já realizou de maneira sistemática atividades artísticas
que fizeram parte da história cultural
da Cidade, ajudando a revelar nomes como o do cantor, compositor e
humorista Falcão, o cantor e compo-

sitor Eugênio Leandro, dentre outros
artistas locais.
“O Botequim dos Bancários tem
além da revelação dos talentos bancários, um espaço de diálogo, que
nós estamos chamando de Conversa
de Botequim, onde podemos fazer a
discussão de alguns temas importantes para a comunidade, mas de uma
forma leve, descontraída, não é uma
palestra, nem uma exposição, mas que
pode trazer reflexões a partir desse bate
papo”, explica.
“O nosso foco é realmente atrair
o bancário para as atividades culturais
do Sindicato. Se, além disso, tivermos
a participação de artistas, boêmios e
pessoas de fora do mundo bancário,
é legal, como aconteceu na estreia na
estreia no dia 26/4, mas o nosso foco
é mesmo o bancário”, ressalta Tomaz.
“Nós queremos um botequim que
reúna nomes do meio artístico cultural,
sindical, político e que dentro desses
nomes, estejam os bancários mostrando seus talentos nas áreas da música,
da dança, do canto, da literatura, do
teatro, do humor, porque nós sabemos
que a nossa categoria tem muitos talentos e que, na maioria das vezes, ficam
no anonimato por falta de um espaço
para mostrar as suas habilidades, as
suas potencialidades, esse é o objetivo
maior do nosso projeto Botequim dos
Bancários”, completa o secretário de
Cultura.
Programação variada
O Botequim dos Bancários terá
sempre uma entrevista de forma leve e
descontraída, no verdadeiro estilo de
uma autêntica conserva de botequim.
Os convidados para a conversa no
Botequim dos Bancários serão sempre
personalidades que despertem interesse público em suas diversas áreas de
atuação, e não necessariamente só do
meio artístico. Na edição de estreia, a

convidada foi a cantora e ex-participante do programa The Voice Brasil,
Nayra Costa. Ela falou da experiência
no programa global, de sua trajetória
como cantora e do amor pela música.
Ela foi entrevistada pelo apresentador
Nelson Augusto, da TVC e da Rádio
Universitária.
Já a parte musical ficou por conta
da Banda O Verbo (pop rock nacional) e do músico Zé Maria Guedes.
Sua seresta nos embalou nas músicas
do grande artista Altemar Dutra com
composições do cearense Evaldo
Gouveia. O músico Gildomar Marinho,
funcionário do Banco do Nordeste do
Brasil, foi o talento bancário escolhido
para a noite, que deu um show com
suas canções.
80 anos
Tomaz enfatiza ainda que o lançamento do projeto Botequim dos Bancários, no ano que o Sindicato completa
80 anos de existência, tem um valor
simbólico. “Os 80 anos do Sindicato
é uma data histórica para a nossa
entidade e a diretoria atual tem esse
compromisso de resgatar a história do
Sindicato em todos os seus segmentos
de atuação. Seja na mobilização política, na resistência a golpes militares,
a intervenções, seja no campo de lazer
e da cultura, ou de outras atividades
que nós atuamos como na defesa dos
direitos dos trabalhadores através da
área jurídica”, esclarece.
Ele informa que além do lançamento do Botequim, em comemoração
aos 80 anos será produzido ainda,
dentro desse amplo projeto cultural,
um documentário completo sobre a
história do Sindicato a ser lançado no
final do ano. “Vamos também continuar
a realizar as atividades pontuais como a
do Dia dos Bancários, as Festas Juninas
e as datas comemorativas dos aniversários do Sindicato”, disse.
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Demissões

Ratificação da Convenção 158 da OIT é
proteção para o trabalhador brasileiro
Às vésperas do Natal, um
comunicado de demissão. Foi
assim que dez funcionários do
Santander no Ceará e cerca
de mil bancários em todo
o Brasil passaram o mês de
dezembro de 2012. A onda
de demissões em massa capitaneada pelo Santander
gerou protestos em todo o
País, além de ações na Justiça para reverter o quadro,
até hoje inalterado. Mais que
isso, reacendeu os debates
em prol de uma das principais bandeiras do movimento sindical:
a ratificação da Convenção 158 da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), que protege o trabalhador contra
as demissões imotivadas.
Atualmente, o Brasil não é signatário da Convenção, entretanto, a Espanha, de onde se origina o Santander,
é signatária, o que em tese, impediria
que a empresa adotasse a prática de
demissões em massa.
“O que justificaria tamanho número de demissões seria a queda nos lucros, o que não é o caso do Santander,
principalmente no Brasil. Com um lucro
de R$ 6,3 bilhões em 2012 somente no
nosso País, 26% do seu resultado global, não se justifica que o banco corte
tantos empregos. Mas certamente, a
ratificação da Convenção 158 da OIT
ajudaria muito a coibir essas práticas”,
pondera o diretor do Sindicato dos
Bancários do Ceará e funcionário do
Santander, Eugênio Silva.
Somente em 2012, o Sindicato
dos Bancários do Ceará contabilizou
529 desligamentos no Estado, sendo
285 sem justa causa. Desse total geral,
47,3% dos desligados tinha de zero a
cinco anos de banco, o que representa
também uma alta rotatividade no setor
financeiro.
O campeão de demissões no ano
passado foi o Bradesco, com 75 desli12

gamentos, sendo 59 sem justa causa.
Em segundo lugar ficou o Itaú, com 69
demissões (62 sem justa causa) e em
terceiro, o Santander (52 demissões, 34
sem justa causa).
As mesmas posições vêm se repetindo em 2013, até o dia 20 de março
foram contabilizadas 77 demissões
em todo o Estado – 42 em janeiro; 32
em fevereiro e três no mês de março.
Bradesco e Itaú lideram com nove
desligamentos, enquanto o Santander
segue com cinco.
A Convenção 158
A ratificação da Convenção 158
da OIT é uma das principais bandeiras
do movimento sindical brasileiro. A
medida obriga as empresas a justificar
a necessidade das demissões. Isso significa que o empregador deve provar,
com dados do balanço da empresa, a
impossibilidade de manter os postos
de trabalho.
Atitude que abre canal de diálogo
com a entidade representativa dos trabalhadores e a possibilidade, inclusive,
de se chegar a alternativas que evitem
as demissões. Impede, portanto, medidas unilaterais e autoritárias como a
adotada pelo Santander.
“Mesmo diante de crises, como
a que passa a Europa, os trabalhadores de países signatários da 158 têm
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proteção no que se refere a dispensa”, reforça o secretário de Relações
Internacionais da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), João Felício.
João Felício lembra que a legislação brasileira protege direitos
trabalhistas importantes com a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho),
mas por outro lado não apresenta mecanismos para impedir a rotatividade
que, segundo ele, é muito alta no País.
“Aqui não há lei protetora do emprego,
e essa lei seria a 158. Por não sermos
signatários, a rotatividade, uma agressão aos direitos humanos, permanece
alta no Brasil”.
Tramitação no Legislativo
A ratificação da Convenção 158
da OIT foi enviada como mensagem
do Executivo ao Legislativo em 2008,
no governo do presidente Lula. A Mensagem nº 59/2008 tramita na Câmara
dos Deputados. Ela foi rejeitada pelos
parlamentares nas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
e na de Trabalho, de Administração
e Serviços Público. Tramita agora na
Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC), onde recebeu
parecer favorável do relator, deputado
Ricardo Berzoini (PT-SP). O parecer
ainda não foi votado pelos demais deputados que compõem a CCJC.

Centrais sindicais
se organizam para
combater a rotatividade
Os presidentes das seis maiores
centrais sindicais do Brasil lançaram
ofensiva contra a proposta do governo de combater a rotatividade
endurecendo as regras para pagamento de benefícios como segurodesemprego e abono salarial.
Segundo o presidente da CUT,
Vagner Freitas, os números da rotatividade mostram que parte dos
empresários usa esse artifício para
diminuir custos e aumentar os lucros.
“Por isso, é preciso proteger o emprego, responsabilizar, punir quem
demite mais do que a média histórica
do setor”, defende Vagner.
Segundo o Dieese, a rotatividade da mão de obra brasileira pulou
de 43,6% em 2004 para 53,8% em
2010. E, mesmo após os descontos relacionados a desligamentos
de trabalhadores transferidos, que
pediram demissão, se aposentaram
ou morreram, as taxas continuam
bastante expressivas – de 34,5% em
2004 para 37,28% em 2010.
De acordo com estatística da
Relação Anual de Informações Sociais
(Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a taxa de rotatividade
alcançou 36 pontos em 2009, número mais recente. Dois anos antes, era
34,3 pontos.
Para o presidente da CUT, o
governo precisa implementar medidas para encarecer as demissões.
“As altas taxas de demissões, especialmente em um momento como
este de quase pleno emprego, deixa
claro que é barato demitir no Brasil”,
argumentou Vagner.
A rotatividade é um dos fatores
que levam à precarização das relações de trabalho, segundo a OIT.
Quanto mais flexíveis as regras para
se demitir um funcionário e mais
informais os vínculos de trabalho,
mais os empregadores tiram proveito
da oferta de mão de obra, reduzindo
seu custo e os benefícios associados.
A rotatividade, desse modo, pode

A Convenção 158
da OIT e o Brasil

indicar os níveis de informalidade
da economia, de insegurança em
relação às remunerações e, ainda,
de acesso do trabalhador à proteção
social e à Previdência.
Segundo dados da Rais, o setor
da construção civil contrata muito,
mas é o que mais demite trabalhadores, com taxa de rotatividade de
82,6 pontos. As principais causas
de desligamento, segundo dados do
Ministério do Trabalho, são rescisão
sem justa causa por iniciativa do
empregador (52,1%), por iniciativa
do empregado (19,4%), término de
contrato (19,2%), transferência do
empregado dentro da mesma empresa (5,9%) e rescisão com justa causa,
por iniciativa do empregado ou do
empregador (1,3%).
Conheça as propostas das centrais sindicais:
1 – Programa Nacional de
Estabilização e Manutenção do
Emprego – Criação de um fundo
financiado pelo repasse do adicional
de 10% na multa sobre o saldo do
FGTS estimado em R$ 3 bilhões ao
ano. Quando a empresa tiver dificuldade, pode-se negociar uma redução
da jornada ou suspensão do trabalho
e o trabalhador seria remunerado
pelo Fundo.
2 – Incentivo a Organização por Local de Trabalho –
Muitos dos problemas que tem como
consequência a demissão podem
ser dirimidos através da negociação
interna à empresa.
3 – Incentivo à redução das
taxas de rotatividade – A rotatividade não é boa para o trabalhador
que intercala períodos empregado e
períodos desempregado com ganhos
reduzidos, nem para a empresa que
perde o conhecimento e a prática,
gerando consequente queda de produtividade e competitividade.
4 – Aprimorar as bases de dados
para possibilitar um cálculo mais preciso da taxa de rotatividade.

Em 22 de junho de 1982,
foi assinada em Genebra,
Suíça, na sede da Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
a Convenção nº 158, que dispõe
sobre o término da relação
de emprego por iniciativa do
empregador. Submetida ao
Legislativo Nacional em 1988,
foi editado o Decreto Legislativo,
de nº 68, em 17 de setembro de
1992, ou seja, mais de dez anos
após a assinatura da Convenção.
Entretanto, a sua validade em
território nacional somente se
deu em 5 de janeiro de 1995,
aparentemente sem justificativa
para tamanha demora.
De acordo com o disposto
no próprio texto da Convenção
(artigo 16), a sua entrada em
vigor para os Estados-Partes
ocorre doze meses após a sua
ratificação, ou seja, no caso
do Brasil, em 5 de janeiro de
1996. Todavia, o decreto que
promulgou a Convenção foi
firmado apenas em 10 de abril
de 1996 e publicado no dia
seguinte, também aparentemente
sem justo motivo algum para tal
demora. Ocorre que, em 20 de
novembro de 1996, o Governo
Brasileiro emitiu comunicado à
OIT notificando-a da denúncia
da Convenção por parte do País,
para tal invocando seu programa
de “reforma econômica e social e
de modernização”.
Deve-se salientar que a
Convenção 158 da OIT, ao
estabelecer a proteção contra
a despedida arbitrária, não
visa à estabilidade no emprego
propriamente dita, mas à
salvaguarda de um mínimo de
segurança para o trabalhador, o
que constitui um direito inerente
ao cidadão.
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Assédio Moral

Ainda sem legislação
própria, Justiça garante
direito dos assediados

F

enômeno recente, o assédio
moral no local de trabalho é
mais comum do que se pensa
e as vítimas, na maioria dos casos, são mulheres. As reclamações que
chegam à Justiça do Trabalho são crescentes. Em 2012, o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) julgou diversos desses
casos em que trabalhadores foram
expostos a situações constrangedoras
e, na maioria das vezes, humilhantes.
Estratégias de cumprimento de
metas extremamente agressivas podem passar do limite e constranger
funcionários. Segundo informação da
Secretaria de Comunicação Social do
TST, o Banco Santander foi condenado
a pagar indenização por danos morais
a uma bancária. Ela se sentiu humilhada e constrangida, pois, em reunião do
gerente regional com os subordinados,
foi instigada a alcançar as metas fixadas
pelo Banco “nem que fosse necessário
rodar bolsinha na esquina”.
Noutro caso, a Terceira Turma do
TST manteve a condenação do Banco
Bradesco S/A e outros para pagarem
indenização de R$ 5 mil por danos
morais, pelo assédio moral sofrido por
uma funcionária que era chamada de
“imprestável” pelo supervisor. Com
base nos depoimentos das testemunhas,
comprovou-se o assédio sofrido pela
trabalhadora, o que gerou a reparação.
Em outro caso que chegou ao
TST, o Banco ABN AMRO Real S/A foi
condenado porque o superior humilhava e ofendia uma funcionária perante
seus colegas ao cobrar o cumprimento
das metas estabelecidas pelo banco,
chamando-a de “burra”, tratamento
ofensivo à dignidade inerente à trabalhadora.

14

Diariamente juízes do Trabalho
de todo o País julgam processos com
pedidos de indenização por dano moral
decorrente de assédio. Os casos vão
para as páginas oficiais dos tribunais,
muitos ganham destaque nos jornais
de repercussão nacional. Mas segundo
os magistrados, esses processos representam apenas a ponta do iceberg do
grande problema trabalhista contemporâneo: o assédio.
Um fato isolado não é suficiente
para a caracterização do assédio
moral, como uma situação de humilhação imposta ao empregado, mas
que tenha ocorrido uma única vez.
Para ser caracterizado como assédio
moral é preciso que ocorra de forma
constante e repetitiva, com o intuito
de humilhar, diminuir, acarretando o
isolamento do empregado e ainda
redução na sua autoestima. Para a
desembargadora, jurista e professora
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Alice Monteiro de Barros, o que caracteriza o assédio moral é a intensidade
da violência psicológica, o prolongamento no tempo, o objetivo de ocasionar dano psíquico ou moral com o
intuito de marginalizar o assediado,
e que se produzam efetivamente os
danos psíquicos.
“Como violência psicológica
que é o assédio moral atenta contra
a honra, a vida privada, a imagem e
a intimidade do agredido, e outros
direitos fundamentais, bens imateriais
protegidos pela Constituição Federal”,
afirma a juíza titular da Vara do Trabalho de Santo Amaro da Purificação,
Dorotéia Silva de Azevedo. Ela ressalta
que o assédio confronta o disposto
no artigo 5º, X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.

Prova – De acordo com a vicepresidente do Tribunal Superior do
Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, a prova não é tão difícil de ser
construída, pois ao contrário do assédio
sexual, ele se constitui necessariamente
de atividades continuadas. “Como
é uma repetição de atos praticados
no ambiente de trabalho, eu diria, é
muito simples qualquer colega poder
comprová-lo”. A ministra ressalta que
o assédio pode ser um ato concreto
ou uma omissão, quando por exemplo se despreza o empregado, sem
lhe passar atribuições. “Ele chega no
local de trabalho e fica desestimulado,
sentindo-se improdutivo, ignorante,
porque ninguém lhe dá atribuições.
Também pode ocorrer quando se passa
atribuições desnecessárias e estranhas
ao contratado”.
No assédio moral, existem várias
formas de punição, podendo recair
tanto para o assediador, quanto para
a empresa empregadora que permitiu
o ocorrido, ou até mesmo incentivou
o assédio, como, por exemplo, no
assédio moral organizacional, decorrente de políticas corporativas. O
empregador responde pelos danos
morais causados à vítima que sofreu
assédio em seu estabelecimento, nos
termos do artigo 932 do Código Civil.
Se condenado, a Justiça do Trabalho
fixará um valor de indenização com o
objetivo de reparar o dano.
Seja por meio de campanhas
publicitárias de esclarecimentos dos
trabalhadores, promovidas por entidades como o Ministério Público ou
a Ordem dos advogados do Brasil
(OAB) ou ainda por meio de palestras
oferecidas pelas empresas para seus
empregados, campanhas nesse sentido
possibilitam que os trabalhadores tenham conhecimento do que é o assédio
e sejam capazes de identificar situações
de abuso as quais estejam expostos,
tendo a consciência de que não devem
tolerá-la, mas sim denunciá-la. A conscientização também é importante nas
esferas de comando da empresa, pois
seus dirigentes precisam estar atentos à
existência de condutas que possam vir a
ser consideradas assédio, principalmente estimulando sua sensibilidade para
perceber se seus subordinados sofrem
abuso ou agem de maneira abusiva,
identificando o problema e buscando
sua correção.

Legislação sobre assédio moral
Embora ainda não exista uma lei específica para punir a prática
do assédio moral, existem atualmente 11 projetos de lei tramitando
no Congresso Nacional sobre o tema. Um deles é o Projeto de Lei
nº 2369/2003, apensado ao PL nº 6757/2010, que define, proíbe
o assédio moral, impõe o dever de indenizar e estabelece medidas
preventivas e multas. Existem ainda leis municipais proibindo a prática
do assédio moral, aplicáveis aos servidores da administração pública
local, leis estaduais como a nº 3.921/2002 do Rio de Janeiro. Também
existem cláusulas em convenções e acordos coletivos de trabalho
dispondo sobre prevenção à prática de assédio moral nas dependências
das empresas. Exemplo disso é a Convenção Coletiva de Trabalho dos
Bancários (CCT – Cláusula 55ª sobre o Protocolo para Prevenção de
Conflitos no Ambiente de Trabalho, com adesão voluntária dos bancos).
Pelo Direito brasileiro, assédio moral que causa dano à vítima gera
a obrigação de indenizar, tendo o agressor o dever de reparar o prejuízo
causado, por meio de pagamento em dinheiro, a ser fixado pelo juiz,
destinado a reparar as consequências do ato ilícito. Se o assédio moral
se caracteriza pela conduta abusiva, de natureza psicológica, feita
de forma repetida e prolongada expondo o trabalhador a situações
humilhantes e constrangedoras, gerando dano emocional e profissional,
seu principal meio de prova são as testemunhas, que podem descrever
e comprovar o comportamento hostil do agressor ou as situações que
presenciaram, onde o trabalhador foi humilhado.
O assediador poderá ser responsabilizado em diferentes esferas: na
penal, estará sujeito à condenação por crimes de injúria e difamação,
constrangimento e ameaça (artigos 139, 140, 146 e 147 do Código
Penal); na trabalhista correrá o risco de ser dispensado por justa causa,
artigo 482 da CLT, e ainda por mau procedimento e ato lesivo à honra
e à boa fama de qualquer pessoa.
Indenização
O direito à indenização por dano moral encontra respaldo no
artigo 186 do Código Civil (Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.) e art. 5º, X,
da CF, bem como nos princípios basilares da nova ordem constitucional,
principalmente naqueles que dizem respeito à proteção da dignidade
humana e da valorização do trabalho humano (art. 1º da CR/88).
O empregador responde pelos danos morais causados à vítima que
sofreu assédio em seu estabelecimento, nos termos do artigo 932 do
Código Civil. Se condenado, a Justiça do Trabalho fixará um valor de
indenização com o objetivo de reparar o dano.
Como inexiste legislação específica no Brasil versando sobre o
assédio moral e sexual no trabalho
e, principalmente, pelas proporções do tema na última década e
o grande número de processos na
Justiça do Trabalho, é fundamental
a regulamentação da matéria pelo
meio legal. A indenização é um dos
pontos mais importantes que precisa
ser delineado, ante a atual discrepância em relação às condenações

realizadas pelas Varas do Trabalho e
Tribunais Trabalhistas.
“Que esse instrumento não seja
banalizado e que os valores fixados
a título de dano moral sejam não
apenas reparatórios e punitivos, mas
que tenham um caráter pedagógico
forte objetivando que a empresa seja
compelida a promover melhorias em
seu ambiente de trabalho para extirpar
qualquer forma de assédio”, enfatiza
a advogada Sônia Mascaro.
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Banco do Brasil

Terceirização: problema e ameaça

“U

ma alternativa para ampliar em eficiência, eficácia e efetividade, o
valor criado para a organização, os
acionistas, os clientes e a sociedade”.
Essa é a concepção apresentada
pelo Banco do Brasil sobre terceirização, que pode servir também
para outras tantas empresas. Essa
visão, entretanto, se contrapõe à
ótica do movimento sindical por não
considerar os ônus que o processo
de terceirização pode trazer para o
emprego bancário.
Mesmo sob a afirmativa de que
o banco assegura a manutenção das
competências organizacionais da
empresa e monitora a prestação dos
serviços terceirizados (com base em
critérios de custo-benefício, capacidade operacional, qualidade, responsa16

bilidade socioambiental e segurança,
por exemplo), o movimento sindical é
incansável ao (re) afirmar que a atual
configuração da terceirização no
Banco do Brasil é, sim, preocupante.
Limites legais – Dentro da
administração pública brasileira, a
legislação permite que a terceirização seja adotada em atividades
relacionadas ao funcionamento da
máquina administrativa, como serviços de limpeza, transporte, vigilância
e alimentação. É proibida, portanto,
a prática de terceirização de uma
atividade registrada como atividadefim da empresa. “Os órgãos públicos
não podem terceirizar atividades que
constituem a sua própria razão de
ser. É justamente aí que o cenário
da terceirização no Banco do Brasil,
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hoje, se apresenta irregular”, afirma
Gustavo Tabatinga, diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará.
Além dos terceirizados de praxe,
como faxineiras e telefonistas, o banco tem terceirizado outros serviços,
como o empréstimo consignado, a
abertura de conta corrente e a venda
de seguros atrelados a estes produtos.
“Além do alto custo, a terceirização
pode acarretar também vários problemas administrativos, como quebra
de sigilo bancário, venda casada,
concessões irregulares e cadastros
mal elaborados. Isso precariza o trabalho bancário”, completa o diretor.
A situação obriga, muitas vezes, os
bancários a refazer os procedimentos – além de induzi-los ao erro, já
que a liberação de empréstimos, por
exemplo, precisa da senha de efetivos.

Por que a terceirização? A
terceirização tem se mostrado uma
alternativa para as empresas concentrarem seus esforços nos seus
objetivos principais, repassando
atividades acessórias para empresas prestadoras de serviços. Apesar
de comum no Brasil, a opção gera
polêmicas e é, muitas vezes, perversa
para os trabalhadores e prejudicial
para a própria empresa.
Para as empresas, terceirizar um
serviço significa também a redução
de custos, a agilidade e o aumento
da qualidade dos serviços terceirizados. Mas se a empresa não tiver
critérios na hora de repassar alguns
de seus serviços, corre riscos de,
por exemplo, entregar parte do seu
negócio para mãos duvidosas, comprometendo o bom atendimento e a
imagem da marca e trazendo mais
problemas do que benefícios.
Do ponto de vista do trabalhador, a história é bem diferente. Com
essa transferência de atribuições, os
trabalhadores ficam expostos a inúmeros riscos, como a precarização
das condições de trabalho, perda
do emprego e redução de salários.
“É antiga a luta da categoria

bancária pelo fim da terceirização e
precarização do trabalho. A terceirização representa um sério problema à
categoria e por isso mesmo é um dos
temas frequentes da negociação coletiva de trabalho. Essa naturalização
das condições de trabalho precárias
impõe a necessidade de reflexões
e discussões permanentes”, afirma
Carlos Eduardo Bezerra, presidente
do Sindicato dos Bancários do Ceará.
Resolução – Desde o último dia
1º de março, por resolução do Banco
Central, está proibida a prestação de
serviços por correspondente bancário nas dependências da instituição
financeira contratante. É o fim de
uma novela, uma vez que o Conselho
Monetário Nacional (CMN) adiou
quatro vezes o prazo para os bancos
retirarem correspondentes de dentro
das agências.
O uso dos correspondentes bancários serve para diminuir custos e
aumentar lucro. A luta do movimento
nacional da categoria bancária é para
que sejam contratados mais profissionais do quadro próprio dos bancos,
muitos com experiência no trabalho
bancário. Isso garantirá o fortaleci-

mento da categoria, mais qualidade
no atendimento e segurança.
Um dispositivo de lei que proíba
a permanência de correspondentes
dentro dos bancos é visto como um
avanço. Os bancários estão dispostos, inclusive, a cobrarem fiscalização pelo cumprimento da medida.
Pesquisa – De acordo com
pesquisa feita pelo Dieese, entre os
14 aspectos positivos da terceirização citados pelas empresas, cinco
têm relação direta com a desmobilização das ações sindicais, ou seja,
não dizem respeito à produção.
Os resultados positivos apontados pelas empresas são: diminuição
do desperdício, melhor qualidade,
maior controle de qualidade, aumento de produtividade, melhor
administração do tempo da empresa,
agilização de decisões, otimização
de serviços, liberação da criatividade, redução do quadro direto de
empregados, um novo relacionamento sindical, desmobilização dos
trabalhadores para reivindicações,
desmobilização para greves, eliminação das ações sindicais e eliminação
das ações trabalhistas.

Terceirização no
setor financeiro
Atividades e serviços
bancários nos quais a
terceirização tem ocupado
espaços cada vez maiores:
•Empresas terceirizadas na
área de suporte às agências,
centros administrativos e
postos de atendimento:
retaguarda bancária e
atividades de tesouraria.
• Terceirização dos pontos
de atendimento aos clientes.
Hoje, além das agências e
dos postos de atendimento,
o cliente bancário pode ser
atendido por: correspondente
bancário e promotoras de
crédito; call center; Internet
banking ou terminais de autoatendimento.
Fonte: Dieese
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Risco do Trabalho

OIT: Mortes por acidente de
trabalho atingem mais jovens
spectivas positivas
Apesar das perspectivas
em relação à economia
nomia do Brasil
a criação de
com crescimento na
io não é
empregos, o cenário
ala de
bom quando se fala
alho.
acidentes de trabalho.
ntes
O número de acidentes
de trabalho continua
ua
alto e a maior partee
das vítimas é de
jovens entre 25 e
29 anos. Segundo
dados da Organização Internacional do Trabalho
– OIT, os acidentes
de trabalho são
responsáveis pela
morte de três pessoas a cada minuto no mundo todo.
Na opinião da
a
advogada trabalhista
ic,
da IOB Folhamatic,
Mariza Machado, o significado desses números
meros
mpresas
mundiais é que as empresas
em geral não estão investindo,
como deveriam na prevenção de
acidentes de trabalho. “No Brasil, depois da criação do Fator Acidentário
de Prevenção – FAP, o qual reduz ou
aumenta a alíquota de contribuição
previdenciária destinada a custear
benefícios decorrentes de acidentes ou
doenças do trabalho (as empresas que
apresentam menor número de acidentes têm a alíquota reduzida enquanto
que aquelas que apresentam maior
número de acidentes têm a alíquota
aumentada), tem se verificado uma
diminuição gradativa do número de acidentes nas empresas em geral”, disse.
“O Ministério da Previdência Social
informou que em 2013 aproximadamente 1 milhão de empresas terão suas
18

alíquotas reduzidas. Portanto, a nossa
cultura de prevenção de acidentes, a
qual fica a cargo principalmente das
Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (Cipa) que as empresas estão obrigadas a constituir e manter em
funcionamento, está se desenvolvendo
de forma satisfatória, porém, ainda há
muito o que fazer”, afirma a advogada.
Segundo Mariza, a efetiva fiscalização e controle das condições e riscos do
trabalho por parte dos empregadores,
das Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes – Cipas, e dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
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– SESMT, e mesmo dos trabalhadores,
é fator primordia
primordial para que haja redução dos a
acidentes e doenças
relacion
relacionadas ao trabalho,
que mu
muitas vezes são fatais:
“É ne
necessário que os empreg
pregadores, as Cipas, o
SE
SESMT sejam atuantes,
ttreinando os empregados, exigindo o
uso correto dos
equipamentos de
proteção, individual e coletivos,
realizando o Programa de Controle
Médico e Saúde
Ocupacional –
PCMSO, o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais
– PPRA, entre outros”.
De acordo com os
dados do último Anuário
dad
Estatístico de Acidentes
Estat
do Trabalho,
Tra
realizado pelo
Instituto Nacional
N
do Seguro
Social – INSS – as notificações de
acidentes de trabalho
trab
diminuíram em
2010, de 701.496, ante 733.365 no
ano anterior. Contudo, o número de
mortes cresceu 11,4% de um ano para
o outro, saltando de 2.650 para 2.712.
Os números referentes aos acidentes
de trabalho de trajeto também tiveram
aumento e passaram de 90.180 no
ano de 2009 para 94.789, em 2010.
“São considerados acidentes do
trabalho não só o acidente sofrido no
exercício direto da atividade, como por
exemplo: na operação de máquinas,
na manipulação de produtos químicos, movimentação de mercadorias,
no trabalho em altura, mas também
em decorrência do acometimento de
doença profissional, aquela produzida

ou desencadeada pelo
exercício do trabalho
peculiar a determinada
atividade, ou doença
do trabalho, adquirida
ou desencadeada em
função das condições especiais em que o trabalho
é realizado e com ele se
relaciona diretamente.
Assim, por exemplo, um
motorista de caminhão
pode desenvolver problemas emocionais e psicológicos em virtude das
condições de estresse,
ansiedade e pressão excessiva a que é submetido.” afirma a advogada.
A primeira coisa a
ser feita na ocorrência
de acidente do trabalho
é encaminhar a vítima
ao atendimento médico, conforme orienta a
especialista em direito
trabalhista e previdenciário, Mariza Machado:
“O empregado vítima
de acidente do trabalho tem direitos
assegurados. Portanto é importante
comunicar imediatamente ao empregador a ocorrência do acidente.
Caso a vítima esteja impossibilitada
de fazer a comunicação, outra pessoa
pode fazê-lo”. A empresa é obrigada a
comunicar o fato à Previdência Social
até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência, ainda que o acidente não
tenha acarretado o afastamento do
empregado das suas atividades. Em
caso de morte, além da comunicação
acima, deverá proceder a comunicação de imediato à autoridade policial
competente.
“Nos casos de afastamento
das atividades, a empresa terá que
efetuar o pagamento relativo aos
primeiros 15 dias de ausência do
empregado. Passado esse período,
os segurados da Previdência Social
têm direito ao benefício de auxílio
doença acidentário a ser pago pela
Previdência Social. Nesse caso, a em-

Sindicato presta
assistência
aos bancários
através do GASB

presa terá que continuar recolhendo
o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS durante todo o período de benefício”, informa.
O auxílio-doença decorrente de
acidente do trabalho será devido aos
segurados empregado urbano ou
rural (exceto o doméstico), trabalhador temporário, trabalhador avulso,
e segurado especial. Os segurados
contribuintes individuais (empresário,
autônomo e equiparado), facultativos, e empregado doméstico não
têm direito às prestações decorrentes
de acidente do trabalho. Contudo,
caso fiquem incapacitados para o
trabalho, farão jus ao auxílio-doença
previdenciário, desde que atendam
aos demais requisitos exigidos por lei.
“Após ficar afastado por mais de 15
dias e receber alta médica do INSS,
o empregado acidentado tem estabilidade no emprego por 12 meses,
contados a partir do encerramento do
auxílio-doença”, finaliza.

Serviço:
Na Secretaria de Saúde do SEEB/CE, os bancários podem obter mais
informações e orientações, na sede do Sindicato ou pelo telefone: (85)
3252 4266, de segunda a sexta-feira.

O Grupo de Apoio à Saúde
dos Bancários (GASB) foi criado
pelo Sindicato para dar apoio
aos bancários portadores
de doenças ocupacionais. O
grupo é organizado há mais
de sete anos pela Secretaria
de Saúde da entidade e tem
como proposta manter uma
discussão permanente sobre
os problemas e doenças que
afligem a categoria. As reuniões
servem para trocar informações
inerentes à convivência com as
doenças adquiridas durante o
trabalho e para dar apoio aos
lesionados, além de dar dicas
e conselhos de como proceder
em relação a problemas que
surgem quanto têm de tirar
licença pelo INSS.
Em 2013, as reuniões do
GASB estão acontecendo em
parceria com o Laboratório
de Estudos do Trabalho (LET)
da Universidade de Fortaleza
(Unifor), que visa promover a
saúde dos trabalhadores através
de atendimento psicossocial e
apoio psicológico. A parceria
pretende intensificar a atenção
à saúde do trabalhador
bancário.
“A vantagem dessa parceria
é que o trabalhador bancário
vai ter acompanhamento
psicossocial e apoio psicológico.
Nesse atendimento, após várias
reuniões de acompanhamento,
ele pode ter um documento
chamado laudo clínico
ocupacional”, afirma Eugênio
Silva, diretor de Saúde do
Sindicato.
Os encontros do LET
são mensais, podendo ser
quinzenais dependendo das
necessidades do grupo, às
quintas-feiras, às 19h. Para
agendar entrevistas individuais,
ligue para (85) 8788 5282 e
fale com Margareth Oliveira.
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Artigo

Bancos têm de cumprir a
lei de segurança bancária

O

clima de insegurança que a população vive
atualmente em relação aos bancos tem aumentado de forma preocupante, exigindo que
a sociedade e as autoridades se debrucem
para encaminhar soluções para alterar esse cenário.
Nós tivemos em 2012 um total de 117 ataques a bancos e em 2013 esses números não apresentam tendência
de queda. Pelo contrário, em 2013, nós já contabilizamos
nos dois primeiros meses do ano um total de 18 ataques,
contra 12 no mesmo período do ano passado. Em março
foram 11 ataques.
Atuando em defesa da categoria e da sociedade,
o Sindicato dos Bancários do Ceará, que inicialmente
fazia apenas o acompanhamento das estatísticas sobre
ataques bancários, unificou um conjunto de reivindicações
dos trabalhadores num só projeto e o apresentou para a
formulação de leis, resultando no Estatuto de Segurança
Bancária de Fortaleza. Além disso, outras legislações de
âmbito estadual e federal exigem uma série de medida
por parte dos bancos garantindo a segurança, que estes
raramente cumprem.
Ao invés de reconhecer e cumprir as leis, os bancos,
através da Febraban, ingressaram com uma ação na 8ª
Vara da Fazenda Pública de Fortaleza na tentativa de impedir as autuações e deixar de cumprir a lei que melhora a
condição de segurança da população e dos trabalhadores,
questionando o Estatuto de Segurança e a obrigatoriedade
de equipamentos como porta de segurança, plano de
vigilância, vigilantes no autoatendimento, entre outras
medidas igualmente importantes para combater o crime.
Felizmente, o juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava não acatou a solicitação de liminar dos bancos,
reconhecendo a legitimidade do trabalho feito pelo
Sindicato com os vereadores, com a sanção da prefeita
de Fortaleza em 2012 e garantindo também a normalidade da fiscalização para demonstrar aquilo que toda
a população e o Sindicato têm dito: que os bancos não
estão cumprindo a lei e estão sendo mais amigos dos
contraventores do que da população.
Essa resposta da Justiça foi muito importante para a
nossa luta, na medida em que ratifica as exigências do
Estatuto de Segurança como de fundamental importância
no combate à violência. No entanto, essa decisão não põe
fim à nossa luta pelo cumprimento do Estatuto, pois agora
cabe a nós, Sindicato e sociedade como um todo, reforçarmos a cobrança por fiscalizações efetivas dos órgãos
de defesa do consumidor, melhor atendimento e melhores
salários para os bancários, além de cobrar do poder
18
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público uma atuação mais efetiva
na organização da
inteligência policial
para identificar a
ação dos criminosos antes que os
ataques ocorram.
Quando falamos em políticas
públicas de segurança enfatizando
também que é preciso aumentar o efetivo policial. Estudos das Organizações
das Nações Unidas (ONU) referentes à cobertura policial
de um estado democrático é de um policial para cada 250
habitantes, o que significa que no Ceará nós precisamos
de mais 10 mil policiais e com formação voltada não só
para punir a criminalidade, mas também preveni-la.
Com relação ao cumprimento da lei, segundo levantamento do Sindicato foram realizadas 98 fiscalizações
pelos órgãos de defesa do consumidor (Procon/Decon) e
todos os bancos estavam descumprindo a lei em algum
item. A entidade reconhece a importância dessas instituições públicas e enfatiza que estas precisam dar sequência
à fiscalização para que os bancos percebam a seriedade
e a pressão que a sociedade está fazendo para que tenhamos mais paz.
Além disso, o Sindicato dos Bancários tem se articulado novamente com os parlamentares no sentido de
ampliar o Estatuto de Segurança para todo o Estado. Após
a realização de algumas audiências públicas na Assembleia Legislativa do Ceará, há uma movimentação para
que seja apresentado um projeto de lei que, a exemplo do
Estatuto de Segurança Bancária de Fortaleza, reúna leis
que garantam a segurança de trabalhadores e cidadãos
em municípios do Estado com mais de 50 mil habitantes.
Se os bancos cumprirem a lei, se a polícia investir
cada vez mais em inteligência e em efetivo, tanto na Capital e principalmente no Interior, os índices desse tipo de
criminalidade vão diminuir e é isso que a população e os
trabalhadores esperam. É preciso que os bancos entendam
que a vida das pessoas é mais importante e que as políticas
públicas de segurança percebam a prioridade que devem
ter no combate a esse “Novo Cangaço”.
Carlos Eduardo Bezerra Marques
Presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará
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