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[ Editorial ]

Nesta edição
Estatuto de Segurança Bancária é
descumprido
Nenhum banco de Fortaleza cumpre
integralmente os itens que constam
na lei (pág. 2 e 3)
Categoria conquista avanços na
segurança
Trabalhadores bancários garantem
implantação de Projeto Piloto de
Segurança (pág. 4)
“Políticas Públicas de Segurança”
Autor do livro destaca como foco da
obra, a municipalização da segurança
pública (pág. 5 e 6)
Drama e esperança no
desaparecimento de crianças
No Ceará, um órgão ajuda famílias
na procura de crianças e adolescentes
desaparecidos (pág. 7 e 8)
Seca no Nordeste é a 72ª este ano
O Polígono da Secas, formado por oito
Estados Nordestino, ainda é duramente
castigado (pág. 9, 10 e 11)
20 anos de Convenção Coletiva
dos Bancários
Fruto da luta e da coragem dos
bancários, que mostram a força da
unidade nacional (pág. 12, 13 e 14)
Campanha Nacional 2012 mantém
avanços
Os bancários asseguram o aumento
real, uma conquista de nove anos
consecutivos (pág. 15 e 16)
Banco do Brasil
Funcionalismo mostra força e
arranca importantes avanços
específicos (pág. 17)
Caixa Econômica Federal
Empregados conquistam melhorias no
Acordo Coletivo específico (pág. 18)
Banco do Nordeste do Brasil
Historicamente, o BNB assina Acordo
Coletivo logo após a Convenção
Coletiva (pág. 19)

Seca: um fenômeno natural
que castiga e desafia o povo
nordestino e governos

A

pós muitos anos, a seca ainda desafia os nordestinos e os governos,
que não conseguem amenizar seus efeitos. Desde setembro de 2011
não chove regularmente no Nordeste e meteorologistas consideram
esta como a pior seca dos últimos 30 anos. O Governo Federal reconhece
a situação de emergência de 1.196 municípios do semiárido e o Ministério
da Integração Nacional estima que 9.800.636 pessoas são afetadas, das
quais cerca de dois milhões estão no Ceará.
Neste ano, o Nordeste brasileiro sofre a 72ª grande estiagem, registrando
poucas chuvas no interior mesmo no período de janeiro a maio, normalmente
marcado por precipitações. A situação se concentra em uma área conhecida
como Polígono das Secas, que envolve parte de oito estados nordestinos
(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe) e parte do norte de Minas Gerais. A região apresenta características
naturais que desfavorecem a ocorrência de chuvas.
Comemoração – Há 20 anos, mais exatamente no dia1º de setembro
de 1992, foi assinada a primeira Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da
categoria bancária. Nasceu assim, uma das maiores conquistas da histórica
e única no Brasil, fruto da coragem dos bancários para a luta, da capacidade
de organização e da busca permanente da unidade nacional – e que é hoje
objeto de desejo das demais categorias de trabalhadores. Desde então
todas as conquistas – desde as mais antigas como a jornada de seis horas,
auxílio-creche, Vale-Alimentação e Vale-Refeição e pisos, até os índices de
reajuste, a PLR – são aplicadas igualmente aos bancários de todo o Brasil.
A Convenção Coletiva é uma construção de muitas e muitas gerações
de bancários, que remonta ao início do século 20, quando a categoria
conquistou a jornada de 6 horas diárias de trabalho. Desde a primeira vez
que foi assinada, a Convenção Coletiva de Trabalho garante à categoria os
mesmos salários e os mesmos direitos em todo o território nacional. Inicialmente, somente os bancos privados eram beneficiados pela CCT e, somente
em 2004, também os bancos públicos federais.
Os bancários lançaram em abril de 1992 uma campanha nacional de
emergência por causa da alta velocidade das perdas salariais provocadas
pela explosão inflacionária, que naquele ano chegaria a 1.149%.
Também nesta edição mostramos que centenas de famílias sofrem durante dias, meses e até anos com o desaparecimento de crianças e adolescentes
por todo o País, vivendo entre a angústia e a esperança. Revelamos dados
do Ceará, onde de janeiro a agosto de 2012, 248 crianças e adolescentes
desapareceram, dos quais 186 foram localizados, segundo o Creas. Isso
somente os casos que são registrados. Divulgamos os contatos do órgão
local para quem necessita de ajuda.
Destacamos ainda, o Sindicato dos Bancários do Ceará continua atuante
na luta pelo cumprimento da lei para proteger a vida de trabalhadores e
clientes – o Estatuto Municipal da Segurança Bancária. Passados o prazo para
que os bancos se adequassem ao Estatuto, o Sindicato constata que poucos
são os bancos que se movimentaram para cumprir os itens que constam da lei.
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[ Segurança Bancária – Estatuto ]

Cumprimento da lei
para proteger a vida de
trabalhadores e clientes
P

assados os 120 dias de prazo para que os bancos se
adequassem ao Estatuto de
Segurança Bancária de Fortaleza, o
Sindicato constata que poucos são os
bancos que se movimentaram para
cumprir os itens que constam da lei.
O saldo final é que nenhum banco
na capital está cumprindo o Estatuto,
elaborado pela Câmara Municipal
de Fortaleza em parceria com o
Sindicato dos Bancários do Ceará
e que consolida a legislação municipal sobre as regras de segurança
nos estabelecimentos bancários e
financeiros de Fortaleza.
O documento estabelece, entre
outras coisas, que todas as agências
bancárias devem 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 auto-atendimento
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 ainda o uso de aparelhos
celulares no interior das unidades,
obrigando-as a instalarem bloqueadores de celular para evitar os crimes
de “saidinhas bancárias”.
2

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Diante do visível descumprimento da lei, o Sindicato dos Bancários se
reuniu no último dia 18/10, com o Decon/CE para cobrar a fiscalização do
cumprimento do Estatuto. A secretaria executiva do órgão, Ann Celly Sampaio
Cavalcante, comprometeu-se a convocar uma audiência pública, convocando
os representantes dos principais bancos, para debater o Estatuto e estabelecer
um termo de ajuste de conduta (TAC).

A reunião aconteceu no dia 12/11, na sede do órgão, em Fortaleza, com
a presença do Sindicato dos Bancários do Ceará, da Câmara Municipal de
Fortaleza e de representantes do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa
Econômica Federal e Bradesco. Os outros bancos convidados não enviaram
seus representantes ao encontro.
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[ Segurança Bancária – Estatuto ]
A lei foi sancionada no dia
25/6 pela prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) 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. Caberá ao
Município e à Secretaria de Defesa do Consumidor (Procon) fazer
a fiscalização. No Estatuto 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.
“Nós não queremos que os
órgãos fiscalizadores multem
por multar. Queremos que seja
cobrado dos bancos o cumprimento da lei, porque foi por isso
que nós lutamos para aprová-la.
Queremos que haja fiscalização
efetiva e que os bancos sejam
obrigados a se adequar e prestar
mais segurança aos trabalhadores
e à população”, explica o presidente do Sindicato dos Bancários,
Carlos Eduardo Bezerra.
Ele lamenta que, após quatro
meses de aprovado, o Estatuto não
esteja sendo cumprido. “Houve
tempo hábil para isso e dinheiro
para se adequar é o que não falta
aos banqueiros que, a cada trimestre, divulgam lucros cada vez
mais astronômicos. Infelizmente,
o que podemos constatar após
esses 120 dias é que pouca coisa
mudou. Os bancos federais já
deram um grande avanço quanto
ao cumprimento da lei e os bancos
privados menores também já estão
se adequando. O problema agora
são os grandes bancos particulares
– Bradesco, Santander e Itaú. Justamente os que mais lucram são os
que menos procuraram se adequar
ao Estatuto”, avalia.

CONFIRA A SITUAÇÃO POR BANCO
Caixa Econômica Federal
De acordo com o diretor do Sindicato, Áureo Júnior, o banco já implementou alguns itens do Estatuto, como
biombos, divisórias entre os caixas,
portas giratórias e câmeras de videomonitoramento internas. Entretanto,
ele destaca que aliado à segurança,
os bancos devem oferecer ainda um
atendimento digno à população. “Na
contramão do Estatuto da Segurança
Bancária está a qualidade do atendimento que a Caixa oferta, onde as
pessoas ficam muitas vezes fora da
agência bancária aguardando atendimento para fazer depósito e outras
operações bancárias, completamente
expostas ao risco. Além de segurança,
o banco deve proceder de forma a
atender a população de maneira digna
e procurando cumprir outra lei, que
é a das filas. Para isso, não há outra
solução: é contratar mais bancários
e abertura de novas unidades para
oferecer ao povo uma rede que tenha
a dimensão do serviço que a Caixa
oferta”, aponta.
Banco do Brasil
Segundo o diretor do SEEB/CE,
José Eduardo, o Banco do Brasil também só cumpre alguns itens da lei. Em
algumas agências recém-reformadas
e recém inauguradas, as portas giratórias encontram-se antes do autoatendimento. Além disso, o banco
vem providenciando a implantação
dos biombos e divisórias entre os caixas, câmeras de videomonitoramento
internas e aviso de proibição de celular. “O que nós percebemos é que a
maioria desses itens o banco já tinha
em decorrência da lei dos biombos (lei
nº 9.605/10), mas ainda há muito o
que fazer para cumprir o Estatuto de
Segurança”, analisa.
Banco do Nordeste do Brasil
A diretora do BNB, Carmen Araújo, afirma que o banco vem cumprindo também apenas alguns itens do
Estatuto, tais como: portas giratórias,
biombos, câmeras internas e aviso de
proibição de celular. “Nós do Sindicato estamos cobrando que o BNB se
adéque aos demais itens para que a
população tenha mais segurança ao

entrar nas agências. Isso também é
responsabilidade social”, disse.
Bancos Privados
A situação é realmente crítica nos
bancos privados, onde quase nada,
ou nada, foi feito para se adequar
à lei. “Em muitos casos, como no
Itaú e Bradesco, por exemplo, há um
retrocesso com a retirada das portas
giratórias em várias unidades”, afirma
Telmo Nunes, diretor do SEEB/CE e
funcionário do Bradesco.
“Isso é muito contraditório, pois
bancos menores do setor privado já
estão instalando biombos, já há portas
giratórias, câmeras, entre outros itens,
e quem mais lucra é quem menos
investe em segurança”, comenta Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato e
funcionário do Itaú.
“No Santander, a realidade não
é diferente, pois as portas giratórias
já existiam, assim como itens que
não necessitam de grandes investimentos. Mas outras adequações
que significam gastos maiores estão
sendo ignoradas”, afirma o diretor do
Sindicato e funcionário do Santander,
Clécio Morse.
Outros bancos como Safra, BicBanco, HSBC, entre outros, também
vêm se adequando de maneira incompleta de acordo com a lei: a maioria
tem porta giratória, biombos, avisos
de proibição de celular, mas sem
outros itens importantes que constam
no Estatuto.
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[ Segurança Bancária ]

Trabalhadores conquistam
avanços na segurança
Atualização da Lei Federal 7.102/83
D
urante a campanha salarial
2012, uma das prioridades dos
bancários era a luta por mais
segurança nas agências. A partir daí,
os bancários conquistaram em mesa
de negociação uma avanço importante: a implantação de um projeto piloto
em algumas cidades com o objetivo
de cruzar estatísticas que mostrem a
importância das portas de segurança
e biombos. Se derem certo, as medidas
serão levadas ao Brasil inteiro. Os
bancos indicaram, inicialmente, as
cidades de Recife, Olinda e Jaboatão
para a sua implantação.
Dentre os equipamentos defendidos pelos trabalhadores, muitos já
instalados em várias unidades por
força de leis municipais e da mobilização de bancários, vigilantes e sociedade, destacam-se a porta giratória
com detectores de metais antes do
autoatendimento, câmeras internas
e externas com monitoramento em
tempo real fora do local controlado,
vidros blindados nas janelas e fachadas externas, biombos entre a fila de
espera e a bateria de caixas, e divisórias opacas entre os caixas eletrônicos,
dentre outras.
Os bancários defendem ainda a
abertura e fechamento das unidades
por empresas especializadas em se-

4

Os bancários reivindicam ainda a atualização da lei federal 7.102/83, que se encontra defasada diante do crescimento
da violência e da criminalidade. O Ministério da Justiça está
elaborando um projeto de lei que cria o Estatuto da Segurança
Privada, ouvindo as entidades que integram a Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (Ccasp), a fim de
atualizar a legislação.
Pela lei, por exemplo, a instalação de portas giratórias não
é obrigatória. O uso é opcional, assim como o das câmeras de
segurança. Segundo a lei, é obrigatória apenas a instalação de
alarme e a presença de vigilantes dentro das agências.
gurança, fim da guarda das chaves
por bancários e vigilantes, escudo de
proteção com assento para vigilantes
e isenção de tarifas de transferência
de recursos (DOC, TED) para reduzir
saques e evitar que clientes sejam
alvos de assaltantes.
Além do projeto piloto, duas
cláusulas da Convenção Coletiva de
Trabalho dos Bancários 2012-2013
versam sobre segurança. A cláusula
30ª proíbe o transporte de numerário
por bancários limitando esse serviço a
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empresas de transporte de valores. Já a
cláusula seguinte, 31ª, adota medidas
a serem tomadas em caso de assaltos,
tais como: o direito a atendimento médico e psicológico; registro de Boletim
de Ocorrência; direito do bancário
ao pedido de realocação para outra
agência em caso de ser vítima de
sequestro e a discussão dos dados
estatísticos nacionais das ocorrências
na Comissão Bipartite de Segurança
Bancária, que está assegurada na
cláusula 60ª da CCT.

[ Segurança Pública – Entrevista ]

Municípios também têm papel
importante no combate à violência
Advogado, Doutor em Direito Público (UFPE),
Mestre em Direito Constitucional (UFC) e
conselheiro seccional da OAB-CE, Laécio
Noronha Xavier é autor do livro “Políticas
Públicas de Segurança”. A obra é resultado
de uma ampla pesquisa acadêmica e tem
como foco a municipalização da segurança
pública sob o aspecto da prevenção. O
pesquisador propõe um novo modelo de
políticas de segurança pública e considera o
atual modelo “obsoleto”.
Qual é o maior problema na
Segurança Pública brasileira?
A falta de verticalidade da política
de Segurança Pública. Na verdade, a
Segurança é matéria da Justiça. E o
Ministério da Justiça é o que tem o
maior número de atribuições. Ele cuida
da Defesa da Concorrência, Direitos
Humanos, Segurança Pública, Polícia
Federal, relações do Judiciário, imigração, estrangeiro. Então, a Segurança
deve ter essa verticalidade e a separação do Ministério da Segurança Pública
do Ministério da Justiça, como ocorre
nas unidades federativas [estados].
Cada unidade tem Secretaria de Justiça
que cuida do sistema penitenciário e a
Secretaria de Segurança. Se tivéssemos
essa divisão, poderia ter um escalonamento vertical mais apropriado. E
os municípios relegam a Segurança
à unidade federativa. Quem cuida da
segurança é o Estado. E o município? A
nossa intenção é mostrar que a responsabilidade de condicionar segurança é
de todos. Por mais que o Estado faça
o trabalho de repressão, que ainda é
mal feito, cabe ao município desarmar
os ambientes criminosos. Não precisa
ser sociólogo para entender que quanto

menos IDH [Índice de Desenvolvimento
Humano], quanto menos oportunidade
de emprego, quanto menos infraestrutura, quanto mais habitação degradante, mais violência, problemas que
são da alçada municipal (iluminação,
quadra de esporte, cultura, lixo acumulado) acaba se tornando também
problema de Segurança Pública. Então
eu apontaria a estrutura organizativa
da segurança pública e a falta de
compromisso dos municípios [como o
maior problema da Segurança Pública
brasileira]. A Secretaria Municipal não
teria a mesma função da Secretaria
Estadual, mas iria colaborar analisando
os indicadores.
Então essas seriam as soluções?
Isso. O município ingressar na segurança deixando de transformar a sua
falta de atuação em problemas de violência. O município tem que criar suas
secretarias. Nós estamos propondo as
Secretarias de Políticas Públicas de Segurança e não Secretaria de Segurança
Pública. O município teria um mix de
atuação com as outras políticas públicas (serviço social, educação, cultura,

esporte, urbanismo), teria uma Guarda
Municipal atuando com o Ronda do
Quarteirão, mas atuando lá dentro
das comunidades, vendo como estão
as ruas, informando às secretarias. O
papel dele não seria o papel repressivo,
mas de apoio e mediação de conflitos.
No seu livro, o senhor fala
sobre uma experiência no bairro
Vila Velha, em Fortaleza. O que
foi feito lá?
Nós fizemos uma pesquisa e tiramos a seguinte conclusão: 80% dos
problemas de segurança no bairro
Vila Velha, que são dos outros bairros
também, são problemas de alçada
municipal. É o bairro da ausência. Falta
iluminação, falta pavimentação, falta
quadra, falta esporte, falta cultura, falta
serviço social, falta emprego e renda. E
esta é uma atuação da municipalidade.
O que aparece mesmo do ponto de
vista da segurança estatal e federativa
são drogas e assaltos. Mas 80% são
problemas de ordem municipal.
Nós montamos um projeto de
segurança para o bairro, analisando
as questões sociais, econômicas, urbanísticas e ambientais e montamos
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[ Segurança Pública – Entrevista ]
um projeto. Ou seja, criamos uma
metodologia que pode ser aplicada
em qualquer um dos 5.565 mil municípios brasileiros, mas tem que analisar os bairros. É o Plano de Políticas
Públicas de Segurança para o bairro
Vila Velha. São analisadas energia,
infraestrutura, saneamento, mobilidade, economia, educação, saúde,
legislação urbanística, quais são os
instrumentos de política urbana. Fortaleza é uma cidade absolutamente
concentrada. É só um quarto da
cidade que funciona. Se trabalhamos
o bairro como uma minicidade, esse
bairro tem condições de resolver seus
próprios problemas. Porque se você
tem todas as políticas funcionando,
você desarma o ambiente criminoso.
A segurança pública não é necessariamente a repressão, é ausência de
conflitos. Por isso que o modelo de
Segurança Pública [vigente] é obsoleto, não dá certo. A polícia perto da
comunidade de carro? A ideia é até
interessante, mas é uma polícia que
não se contata com a comunidade.
Agora quando o município se omite
de discutir isso fica difícil. Fortaleza
é um exemplo disso.
Existe essa discussão em
outras cidades brasileiras?
As cidades de Porto alegre,
Curitiba, São Paulo e Vitória estão
muito bem avançadas na discussão
sobre segurança. As experiências
são muito novas. O Governo faz a
sua parte, mas só ele fazendo e da
forma como ele está fazendo não
vai dar certo. Isso é dizer que nós
estamos quebrando o monopólio da
responsabilidade do policial. Policial
sozinho não pode ser responsável
pela nossa segurança. Quem tem
de ser responsável pela nossa segurança somos todos nós.
O debate da segurança já
chegou no âmbito eleitoral há pelo
menos três eleições e vai ficando
mais fortalecido. Então os municípios
estão tentando entrar na segurança,
mas ainda sem um formato metodológico. Se há um mérito nesse livro
é oferecer um formato metodológico para esses municípios. Estamos
tentando sensibilizar a Academia,
os administradores públicos, de que
6

bairros. E nesse livro mostramos como
podemos nos aproximar desse pessoal
sem ter polícia municipal. Eu não estou
querendo mudar o pacto federativo.
Pode ser do mesmo jeito, mas trabalhando a verticalidade. Um Ministério
de Segurança Pública para atuar de
forma mais solta, mais harmonizada
com as secretarias estaduais e criar as
municipais.

Livro “Políticas Públicas de Segurança”
Autor: Laécio Noronha Xavier
Editora: LCR
Páginas: 832
Onde comprar: Livraria Gabriel, na Unifor

pode ser feita alguma coisa. Mas para isso
é necessário que haja primeiro um debate.
Existe algum país referência na
questão de segurança e onde esse
debate esteja avançado?
O pacto federativo brasileiro é diferente. Nos outros países, as cidades têm
polícia municipal. Nós não temos polícia
municipal, nós temos Guarda Municipal.
Em Nova Iorque, não é polícia do estado,
é policia do município de Nova Iorque.
Então há um diferencial estrutural muito
grande por conta do pacto federativo ser
diferente. Lá, os municípios têm que ter
uma política de segurança porque eles
atuam na segurança. Aqui, no máximo,
nós temos um Guarda Municipal que
faz um trabalho patrimonial. A Guarda
Municipal pode trabalhar, com outros
atores, com prevenção de desordem,
poluição sonora, pichação, violência nas
escolas, planejamento urbano. Então, a
polícia não atua só na área da repressão
propriamente dita. Os municípios fazem
essas conexões. Na Europa, na Colômbia
ou mesmo no Japão, que é o modelo
de policiamento comunitário, eles têm
primeiro o enraizamento dentro das comunidades. Você conhece o policial, ele
mora lá, trabalha lá, tem posto, as pessoas
têm contato com ele. E há permanentes
estudos, avaliações, diagnósticos sobre os
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O Ronda do Quarteirão
surgiu com essa intenção de se
aproximar da comunidade...
A essência do Ronda do Quarteirão é maravilhosa. Agora, a aplicabilidade, não. Policiamento comunitário,
na maioria dos países, é feita a pé, de
bicicleta. As pessoas andam na rua.
Aqui, se faz no carro mais luxuoso.
Nada contra o carro mais luxuoso,
mas a polícia está ali na hora que você
precisa e chama ela. O policiamento
comunitário previne antes de reprimir.
Não que ele não reprima, mas o foco
é prevenir. E eu não estou colocando
toda essa responsabilidade no Ronda.
Pelo contrário, acho que o município
tem que ir lá junto com o Ronda, cruzar informações. Os órgãos precisam
se ajudar. Imagina uma Secretaria de
Segurança Pública planejando o Ceará
todo? É muito trabalho. Aí vai lá, prende, resolve, e no outro dia tem de novo
porque o município não desmontou o
ambiente de criminalidade. Na verdade
esse livro, por mais crítica que faça, está
ajudando a polícia, porque está tentando mostrar que outros atores não estão
fazendo a sua parte. E a polícia não
pode monopolizar a política de Segurança Pública. Tem que ter mais pessoas
de outras áreas dentro da Segurança
Pública. Tem que ter comunicador,
psicólogo, tecnólogo de informação,
educador, sociólogo, advogado, estatístico, geógrafo. Oitenta por cento
dos profissionais de Segurança Pública
são policiais. Está errado. Tem que ser
mais interdisciplinar. E aí você vai ter
uma atuação da Segurança Pública
com um grau de operacionalidade mais
eficiente. Ela tem mais avaliação, tem
mais planejamento. Eu acredito que
temos que ter um grupo de pessoas
pensando a Segurança Pública. Eu
estou dando a minha contribuição e
pretendo não parar.

[ Crianças Desaparecidas ]

Famílias que vivem entre a
angústia e a esperança
SERVIÇO:

CREAS

End: Rua Tabelião
Fabião, 114 – Presidente Kennedy –
Fortaleza/CE
(Por trás do North
Shopping)

A

discussão aconteceu numa tarde
de quinta-feira. A menina Lívia de
15 anos, com sede de liberdade,
queria passar o próximo feriado na
praia com uma turma de amigos
que acabara de conhecer. “Tudo
começou porque eu e a mãe dela
não queríamos que ela fosse.
Era uma turma desconhecida,
achamos inconveniente. Na briga,
acabamos levando a situação ao
extremo”, declara João Tavares,
cuja filha ignorou a preocupação e
arrumou as roupas para partir rumo
à praia no dia seguinte
Para evitar maiores confusões, os
pais não impediram, mas anotaram os
celulares de duas amigas que também
iam. Ligaram duas vezes durante o fim
de semana para saber se estava tudo
bem. Mas quando chegou a hora combinada de voltar para casa, nenhum
sinal da filha. “Aí bateu o desespero.
Falamos com as amigas e elas disseram
que a Lívia tinha voltado de carona
com um amigo, mas elas não tinham
o número dele e o celular dela dava
desligado”, relembra o pai.

Depois de algumas horas insistindo em entrar em contato, ligando para
todos os amigos conhecidos e rezando
sem parar, os pais resolveram fazer
um Boletim de Ocorrência (B. O.) na
delegacia e registrar o desaparecimento
junto ao Creas (Centro de Referência
Especial de Assistência Social) – órgão
vinculado à Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social (STDS). Mas

antes de completar 24h sem notícias,
a filha ligou avisando que tinha ido
para outra casa onde estava uma turma
do seu amigo. “Ela disse que ainda
estava chateada e não queria voltar
para casa, mas depois bateu o peso
na consciência, ela resolveu avisar
e voltou para casa. Foi um dia de
agonia porque nessas horas a gente
só pensa no pior, né?”, conta a mãe
Maria de Fátima.
Apesar dos momentos de desespero, a história teve um desfecho
tranquilo. Mas centenas de famílias
sofrem durante dias, meses e até anos
com o desaparecimento de crianças e
adolescentes por todo o País, vivendo
entre a angústia e a esperança. No
Ceará, segundo dados do Creas, de janeiro a agosto de 2012, 248 crianças e
adolescentes desapareceram, dos quais
186 foram localizados. Isso somente os
casos que são registrados.
Segundo Regiana Nogueira, supervisora do Centro, a fuga de casa é a
causa mais comum dos desaparecimentos, quando os filhos ficam escondidos
por vontade própria. “A fuga pode ser
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[ Crianças Desaparecidas ]
motivada por diversos fatores. Seja um
conflito familiar, seja uma violência
sofrida, que muitas vezes está ligada
ao uso de drogas por uma ou ambas
as partes, seja a busca pela liberdade”,
afirma Regiana, que aponta a faixa
etária de 10 a 14 anos como a mais
frequente nesses casos. Porém, além
dos desentendimentos com os pais, outra razão comum é a briga pela guarda
dos filhos, que acaba em rapto familiar.

O Creas não possui serviço investigativo, mas disponibiliza ferramentas
que ajudam na localização. A investigação fica por conta das delegacias. Portanto, para dar início às buscas é preciso primeiro procurar uma delegacia e
fazer um (B.O). Depois, para facilitar o
trabalho de busca, é possível registrar
o caso no Creas, enviar fotos recentes,
informar características peculiares que
ajudem na identificação (como sinal,

MARIA DO CARMO DOS
SANTOS SILVA
Nascimento: 07/04/1996
Desaparecimento: 13/07/2011

LUANA FREITAS
DE ALMEIDA
Nascimento: 10/08/1996
Desaparecimento: 16/09/2011

RAFAEL DE SOUSA
AVELINO
Nascimento: 31/12/1998
Desaparecimento: 27/09/2011

RAFAELE RODEIGUES DOS
SANTOS
Nascimento: 12/05/1996
Desaparecimento: 15/11/2011

MANUELA MARIA
DE MOURA
Nascimento: 18/04/1997
Desaparecimento: 16/06/2012

JAQUELINE DA SILVA
GONÇALO
Nascimento: 24/07/1996
Desaparecimento: 30/10/2011

tatuagem e cicatriz), dar detalhes sobre
o desaparecimento e assinar um termo
para autorizar a publicação de todo
esse material.
Através de parcerias com diversas
instituições, o Centro divulga as fotos
e as informações em diferentes meios,
como nas contas de luz, na televisão e
na internet, atingindo um grande público. Sites como o www.desaparecidos.
mj.gov.br também ajudam a causa.

Caso reconheça algum rosto, entre em contato com o Creas (através dos telefones 0800.285.1407 / 3101.2737) ou com uma delegacia, que assumirá
os procedimentos de investigação e acionará os órgãos competentes.
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Seca no Nordeste: Combate
a uma vontade da natureza

Foto: Drawlio Joca, ensaio Sertões Gênero Humano

D

e tempos em tempos, o Brasil
se solidariza diante de desastres causados por alagamentos, enchentes e deslizamento
de terras no extremo sul do País – ou
mesmo de tragédias mais distantes da
realidade tupiniquim, como furacões,
tempestades, terremotos e tsunamis que
assolam terras estrangeiras. Mas uma
tragédia longa, frequente e histórica,
muitas vezes, passa discretamente pela
sensibilidade de alguns brasileiros. Silenciosa, mas não menos devastadora,
a famigerada seca no Nordeste é um
daqueles fenômenos climáticos que
desafiam vidas e a capacidade do poder público de amenizar efeitos, dores
e perdas.
Neste ano, o Nordeste brasileiro sofre a 72ª grande estiagem,
registrando poucas chuvas no interior
mesmo no período de janeiro a maio,
normalmente marcado por precipi-

tações. A situação se concentra em
uma área conhecida como Polígono
das Secas, que envolve parte de oito
estados nordestinos (Alagoas, Bahia,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Sergipe) e parte
do norte de Minas Gerais. A região
apresenta características naturais que
desfavorecem a ocorrência de chuvas.
Desde setembro de 2011 não
chove regularmente na região e meteorologistas consideram esta como
a pior seca dos últimos 30 anos. O
Governo Federal reconhece a situação
de emergência de 1.196 municípios do
semiárido e o Ministério da Integração
Nacional estima que 9.800.636 pessoas são afetadas, das quais cerca de
dois milhões estão no Ceará.
De acordo com dados de outubro
da Defesa Civil do estado, 178 municípios cearenses estão em situação de
emergência por conta da seca – dos

184 existentes. Até o início de novembro, 71 carros-pipa fizeram o abastecimento emergencial de água potável de
24 municípios cearenses para atender
cerca de 98 mil pessoas. A construção de cisternas, açudes, barragens,
sistemas de irrigação adequados, são
outros mecanismos utilizados pelo poder público para minimizar os efeitos.
No começo do ano, o Governo
Federal anunciou um pacote de R$
2,7 bilhões para o enfrentamento à
estiagem. Desse total, 200 milhões é
destinado ao pagamento do Bolsa Estiagem, programa voltado aos pequenos agricultores, e R$ 500 milhões para
o Garantia Safra. Foram recuperados
ainda 2400 poços artesianos ao custo
de 60 milhões. Para a operação carropipa foram destinados 164 milhões, o
que beneficiou 2 milhões de pessoas.
A ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza
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[ Seca no Nordeste Brasileiro ]
Campello, destacou a importância
de cisternas e caminhões-pipas por
viabilizarem a convivência dos moradores do semiárido com a estiagem.
“A gente não tem aquelas velhas cenas
de êxodo rural porque as pessoas estão
conseguindo conviver com essa seca”,
disse em entrevista em junho deste ano.
Segundo a assessora técnica da
Defesa Civil do Ceará, Ioneide Araújo,
150 municípios cearenses ficam em regiões caracterizadas como semiáridas,
onde não chove há mais de 90 dias.
“O segundo semestre do ano é o mais
rigoroso porque além de estar fora do
período de chuvas, sofre os efeitos mais
fortes de uma quadra chuvosa abaixo
da média. As chuvas consolidadas
mesmo, só a partir de fevereiro, se as
condições forem favoráveis”, afirma.
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos (Funceme), no primeiro semestre deste ano, choveu 50% menos
do que a média histórica para a época.
Enquanto a média do período é 606,4
milímetros, este ano foram registrados
apenas 299,2 milímetros. Além da
média baixa, a pouca chuva ainda foi
mal distribuída. Fenômeno que, em um
ano marcado pelo efeito La Niña – que
normalmente torna as chuvas mais
regulares no Semiárido nordestino –,
pode ter sido provocado pela indefinição nas temperaturas no Oceano
Atlântico. Isso pode ter afetado a zona
de convergência intertropical, principal
sistema causador de chuvas no Ceará.
Efeitos – A saga de famílias que
precisam caminhar durante horas pela
estrada, sob sol e calor fortes, para ter
acesso a um mínimo de água é um dos
aspectos mais retratados do problema.
Água muitas vezes suja e contaminada,
que, aliada à alimentação precária,
desencadeiam também uma série de
doenças.
O problema da seca não envolve
somente o cenário de clima seco, solo
rachado e poucas folhas. Além de ser
uma questão climática, a estiagem gera
problemas sociais e econômicos para
as comunidades afetadas. A falta de
água torna difícil o desenvolvimento
da agricultura e a criação de animais –
fontes de renda de milhares de famílias
10
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do sertão – provocando escassez de
recursos econômicos e fome.
As dificuldades na plantação refletem, consequentemente, no preço dos
alimentos – respingando, portanto, no
bolso da população em geral. O aumento do preço do feijão, por exemplo,
foi sentido de forma ampla este ano.
Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), os prejuízos dos produtores rurais
com a seca já chega a R$ 1 bilhão e
está prevista uma redução de 85% na
safra de grãos. Os efeitos econômicos
da seca são sentidos também no diaa-dia do trabalhador bancário. Com
restrições financeiras, a população das
cidades interioranas mais afetadas não
pode assumir compromissos de crédito,
por exemplo, ou adquirir outros produtos/serviços bancários. Pressionado
pelas metas impostas, o bancário se
vê prejudicado pela dificuldade em
cumpri-las.
Apesar de passar quase despercebida aos olhos de alguns, de
ser uma realidade tão próxima e
ao mesmo tempo tão distante para
outros, a seca prolongada no Nordeste estimula programas, projetos
e ações – de iniciativa pública e
privada – para ajudar as populações
sertanejas e oferecer condições infra
estruturais para preparar o Semiárido
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no enfrentamento ao problema nas
próximas estiagens.
Em agosto e setembro, por exemplo, foi realizada a campanha “Nossos
irmãos não podem mais esperar”,
realizada pelo Sistema Fecomércio
(Sesc e Senac), Sistema Verdes Mares
e Sindiônibus, em parceria com a Cruz
Vermelha. O objetivo da iniciativa era
arrecadar alimentos não perecíveis e
água potável para a população dos diversos municípios do Ceará vitimados.
No início de novembro, a presidente Dilma Rousseff anunciou uma
série de medidas para o combate a
seca. Foi prorrogada, até fevereiro de
2013, a venda de milho a um preço
mais baixo que o do mercado para
pequenos agricultores. O governo
pretende ainda melhorar o sistema de
distribuição do produto.
O governo federal prorrogou
por mais dois meses o pagamento do
Bolsa Estiagem: cada família beneficiada pelo programa vai receber mais
duas parcelas de R$ 80, totalizando
um custeio de R$ 560 e não mais de
R$ 400. Além disso, a Operação Carro Pipa será ampliada, contratando
mais 906 carros-pipa para se juntar
aos 4.082 em serviço atualmente.
Os estados também receberam recursos e já contrataram mais de 2
mil carros-pipa.

[ Seca no Nordeste Brasileiro ]

Curiosidades da região
Polígono
da Seca

Ao contrário
do que muitos pensam, a seca não
atinge toda região
Nordeste. Ela se
concentra numa
área conhecida
como Polígono das
Secas – uma área
envolve parte de
oito estados nordestinos (Alagoas,
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Sergipe) e parte
do norte de Minas
Gerais.

Causas
da Seca

As principais causas da seca do nordeste são naturais.
A região está localizada numa área em que as chuvas
ocorrem poucas vezes durante o ano. Esta área recebe
pouca influência de massas de ar úmidas e frias vindas
do sul. Logo, permanece durante muito tempo, no sertão
nordestino, uma massa de ar quente e seca, não gerando
precipitações pluviométricas (chuvas).

Características da região

• Baixo índice pluviométrico anual (pouca chuva);
• Baixa umidade;
• Clima semi-árido;
• Solo seco e rachado;
• Vegetação com presença de arbustos com galhos
retorcidos e poucas folhas (caatinga);
• Temperaturas elevadas em grande parte do ano.

Ações para diminuir o
impacto da seca:

• Construções de cisternas, açudes e barragens;
• Investimentos em infra-estrutura na região;
• Distribuição de água através de carros-pipa em
épocas de estiagem (situações de emergência);

• Implantação de um sistema de desenvolvimento
sustentável na região, para que as pessoas não necessitem
sempre de ações assistencialistas do governo;
• Incentivo público à agricultura adaptada ao clima
e solo da região, com sistemas de irrigação.

Transposição do rio São
Francisco

A transposição do rio São Francisco é um projeto
do governo federal que visa a construção de dois canais
(totalizando 700 quilômetros de extensão) para levar água
do rio para regiões semi-áridas do Nordeste. Desta forma,
diminuiria o impacto da seca sobre a sofrida população
residente, pois facilitaria o desenvolvimento da agricultura
na região.

Outras Obras

Sobre investimentos em obras para tentar solucionar
a falta de água na região do Semiárido, estão o Eixão
das Águas, as barragens do Missi e do Riacho da Serra,
no Ceará; a Adutora do Pajeú e a Adutora do Agreste,
em Pernambuco; as Vertentes Litorâneas, na Paraíba; a
Barragem do Atalaia, no sul do Piauí; o Sistema Adutora Alto Oeste, no Rio Grande do Norte; e o Canal do
Sertão Alagoano, em Alagoas; e a Adutora do Algodão,
na Bahia.
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Convenção Coletiva dos Bancár
No dia 1º de setembro de 1992 foi assinada a primeira Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria bancária. O documento
tem alcance nacional e desde então todas as conquistas – desde as
mais antigas como a jornada de seis horas, auxílio-creche, ValeAlimentação e Vale-Refeição e pisos, até os índices de reajuste,
a PLR – são aplicadas igualmente aos bancários de todo o Brasil.
O Sindicato dos Bancários do Ceará luta para manter e ampliar
conquistas e conta para os trabalhadores um pouco dessa história.
Está fazendo 20 anos que os bancários assinaram pela primeira vez, em
1992, a Convenção Coletiva de Trabalho, que garantiu à categoria os mesmos
salários e os mesmos direitos em todo o
território nacional. Primeiro, nos bancos
privados. E a partir de 2004 também nos
bancos públicos federais.
Essa é uma conquista histórica e
única no Brasil, fruto da coragem dos
bancários para a luta, da sua capacidade
de organização e da busca permanente da
unidade nacional – e que é hoje objeto de
desejo das demais categorias de trabalhadores. Foi com essa soma de fatores que
os bancários alcançaram todas as suas
conquistas, que passam pelos aumentos
reais de salários e pela valorização ainda
maior dos pisos nos últimos oito anos
ininterruptos, pela majoração contínua da
PLR, pelos avanços no combate ao assédio
moral, na segurança bancária, na igualdade de oportunidades e pela geração
de novos empregos nos bancos públicos.
A Convenção Coletiva é uma construção de muitas e muitas gerações de
bancários, que remonta ao início do século 20, quando a categoria conquistou
a jornada de 6 horas diárias de trabalho.
Convenção Nacional nasceu da
luta dos bancários
Os bancários lançaram em abril de
1992 uma campanha nacional de emergência por causa da alta velocidade das
perdas salariais provocadas pela explosão
inflacionária, que naquele ano chegaria a
12

1.149%. A minuta mínima unificada apresentada à Fenaban pela então Executiva
Nacional dos Bancários reivindicava, entre
outras coisas, reajuste mensal de salário
com base no ICV do Dieese, reposição
das perdas e aumento real de 26% a título
de aumento da produtividade. Também
incluía importantes bandeiras para preservar o emprego, entre elas a ampliação
do horário de atendimento ao público das
9h às 17h, com dois turnos de trabalho.
E mais uma vez foi apresentada na
mesa da Fenaban a antiga reivindicação
do contrato coletivo nacional de trabalho.
Na campanha do ano anterior, os bancários haviam dado um passo importante
nessa direção. Após uma greve vitoriosa
de três dias, além de reposição de perdas
salariais, de produtividade e de formação
de uma Comissão de Segurança Bancária,
os trabalhadores conquistaram as reivindicações históricas de unificação nacional
dos pisos salariais e de não utilização da
Justiça do Trabalho no confronto entre patrões e empregados nos bancos privados.
Mas o abandono do instrumento da
justiça trabalhista não foi aceito pelos
bancos federais, onde o TST interferiu
mais uma vez nas negociações contra os
trabalhadores, naquele ano, aplicando
multas pela greve e suspendendo conquistas sociais.
Na campanha de 1992, os bancários conquistaram avanços importantes,
como aumento real de 5%, recomposição
bimestral de parte da inflação (quebrando
a política salarial da época), ampliação
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do auxílio-creche de 72 para 83 meses, unificação do auxílio-alimentação,
comissão para a segurança bancária e
constituição de comissão paritária para
elaborar uma política global de combate
à Aids. Mas, a mais importante conquista
foi a Convenção Coletiva Nacional de
Trabalho, assinada pela CNB-CUT, por
sete federações e 120 sindicatos, que
representavam mais de 85% da categoria.
A partir de então, os bancários passam
a ter um instrumento legal, resultado de
décadas de luta, que garante os mesmos
direitos a todos os trabalhadores da categoria em todo o País.
“Assinar a convenção coletiva em
1992, embora naquele momento só para
bancos privados e estaduais, foi de extrema importância para nossa luta e sobretudo para nossa unidade. Se antigamente
havia os acordos coletivos por Estado, no
momento em que conseguimos unificar
a categoria numa única convenção, isso
deu um fôlego para as conquistas futuras
que nós tivemos nesses últimos períodos”,
avalia Carlos Cordeiro, presidente da
Contraf-CUT.
Força e unidade contra o neoliberalismo
A conjuntura, que em 1992 foi favorável para a conquista da CCT, de aumento real de salário e outros avanços, se
torna desfavorável para os trabalhadores
com a chegada ao poder dos tucanos e
do neoliberalismo. O governo Fernando
Henrique Cardoso adere ao Consenso

rios completa 20 anos em 2012
O que é a CCT?
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é o conjunto de
cláusulas que regulamentam a relação de trabalho quando a
negociação e a celebração do acordo se dá entre sindicatos de
uma categoria econômica e profissional. No caso dos bancários,
por se tratar de convenção de âmbito nacional assinada entre
a Fenaban e a Contraf-CUT e demais sindicatos da categoria,
tem aplicação para todos os bancários, não havendo qualquer
diferenciação por banco ou região geográfica.
O conceito de Convenção Coletiva é mais amplo que o Acordo Coletivo, quando a negociação e assinatura do acordo se dão
entre uma determinada empresa e os sindicatos representantes
da categoria profsssional.
Minuta ou Pauta de Reivindicações é o documento que
contém as reivindicações dos trabalhadores apresentadas às
empresas.

de Washington e implementa as reformas
neoliberais que já eram hegemônicas
na maioria dos países desenvolvidos, e
que tem entre seus pilares a redução do
Estado, as privatizações, os ataques aos
direitos dos trabalhadores e a desregulamentação do sistema financeiro.
A reestruturação produtiva dos bancos, facilitada pela introdução de novas
tecnologias e de novos modelos de gestão, as privatizações de bancos estaduais,
as fusões e aquisições de empresas e as
terceirizações reduziram a categoria bancária a menos da metade – de quase um
milhão de bancários em 1987 para 392
mil em 1999. O Banco do Brasil e a Caixa
passaram por um verdadeiro processo
de desmonte, com demissões em massa
nos PDVs e congelamentos salariais. O
governo FHC procurou enfraquecer os
bancos federais para depois privatizálos, conforme compromisso que assumiu
com o FMI.
Foi uma década de resistência do
movimento sindical. Graças à unidade
nacional, os bancários lutaram contra
as privatizações e conseguiram preservar
direitos, tanto em bancos públicos como
privados, diferentemente do que ocorreu

com outras categorias. E ainda conquistaram avanços, principalmente nos bancos
privados.
A conjuntura mudou com a derrota
do projeto neoliberal em 2002 e a chegada ao poder do ex-líder sindical Luiz
Inácio Lula da Silva. No ano seguinte, a
campanha nacional unificou os bancários
de instituições públicas e privadas, consolidando a unidade nacional da categoria
que permitiu, a partir de 2004, com grandes mobilizações e greves, a conquista de
aumentos reais de salários todos os anos
e outros importantes avanços.
Com essa unidade nacional e capacidade de mobilização, por exemplo, nos
últimos nove anos os bancários conquistaram, com paralisações massivas, 16,22%
de aumento salarial acima da inflação,
além de ganho real de 35,57% no piso
e melhorias sucessivas na PLR. “Além
das conquistas econômicas, obtivemos
com unidade e luta importantes avanços
nas cláusulas sobre saúde, condições
de trabalho, combate ao assédio moral,
segurança bancária e igualdade de oportunidades”, acrescenta o presidente do
Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos
Eduardo Bezerra.

Olhar o passado para construir o futuro
É importante reconhecer esse passado
de lutas para pensar nos desafios do futuro. E é somente com a unidade nacional
e com as mobilizações que avançaremos
para enfrentar os sérios problemas do emprego e da rotatividade, do assédio moral
e das metas abusivas, da insegurança, das
discriminações e da busca permanente por
uma remuneração decente, que passa pela
valorização dos pisos salariais, e por uma
aposentadoria digna.
Também é desafio da categoria bancária dialogar com a sociedade brasileira
sobre a necessidade de buscarmos outro
sistema financeiro, que forneça mais
crédito e a um custo mais baixo para alavancar o desenvolvimento econômico e
social do País. Além de lutar junto com os
demais trabalhadores para que o Brasil,
hoje a sexta maior economia, deixe de ser
um dos 12 países com a maior concentração de renda do planeta. “Só com mais
emprego e melhor remuneração para
os trabalhadores construiremos um País
mais justo, democrático e solidário, com
as pessoas em primeiro lugar”, conclui o
presidente do Sindicato.
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[ 20 Anos da CCT ]

Veja as principais conquistas da categoria nos últimos 20 anos
1992: assinatura da primeira Convenção Coletiva de
Trabalho dos Bancários;
1995: a categoria bancária é a primeira a conquistar
a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) prevista em
acordo coletivo;
2000: a luta por direitos iguais foi fortalecida com
a inclusão na CCT da cláusula sobre igualdade de oportunidades;
2003: primeira campanha nacional unificada reuniu
bancários de instituições públicas e privadas;
2004: trabalhadores conquistam aumento real. O
reajuste acima da inflação veio após 30 dias de greve e
vem se repetindo desde então;
2006: BB e Caixa assinaram a Convenção Coletiva
de Trabalho junto aos bancos privados. Os bancários conquistaram o valor adicional à PLR e garantiram o debate
sobre assédio moral;
2007: conquista da 13ª cesta-alimentação;

2009: garantida a ampliação da licença-maternidade
para 180 dias e mudanças no cálculo da PLR adicional. A
cláusula de igualdade de oportunidades se fortaleceu com
a ampliação dos direitos dos casais homoafetivos;
2010: além da valorização do piso salarial, os trabalhadores arrancaram na mesa de negociação o instrumento
de combate ao assédio moral;
2011: bancários conquistam proibição da publicação do ranking de performance de metas, valorização do
salário e da PLR;
2012: ganho real de 2% no salário e de 2,95% no
piso, no auxílio-refeição, na cesta-alimentação e na 13ª
cesta-alimentação. Cláusula garantindo os salários dos
bancários afastados que aguardam perícia médica. Implementação de projeto-piloto para experimentar medidas
defendidas pelos bancários e vigilantes para a melhoria da
segurança nos bancos. Realizar novo censo na categoria
para verificar questões como gênero e raça, na perspectiva
da igualdade de oportunidades.

Evolução da PLR – Bancários são a primeira categoria a conquistar a Participação nos Lucros e Resultados
(PLR). Veja no quadro abaixo como, com muita luta, desde então os bancários melhoraram a PLR.
Regra básica
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Ano

Parcela
Proporcional
ao Salário

Parcela Fixa

Teto
individual da
regra básica

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

72%
60%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

R$ 200,00
R$ 270,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 450,00
R$ 500,00
R$ 550,00
R$ 650,00
R$ 705,00
R$ 800,00

R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.250,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 4.100,00
R$ 4.617,00
R$ 5.010,00
R$ 5.310,00

2006

80%

R$ 828,00

R$ 5.496,00

2007

80%

R$ 878,00

R$ 5.826,00

2008

90%

R$ 966,00

R$ 6.301,00

2009

90%

R$ 1.024,00

R$ 6.680,00

2010

90%

R$ 1.100,80

R$ 7.181,00

2011

90%

R$ 1.400,00

R$ 7.827,29

2012

90%

R$ 1.540,00

R$ 8.414,34

Majoração da Regra
Básica: ocorre quando o
montante a ser
distribuído pela regra
básica não atinge 5% do
lucro líquido exercício
-

Valor individual referente à
regra básica majorado até
que o montante da mesa
atinja 5% do lucro líquido,
ou até que o valor individual
da regra básica iguale 2
salários do empregado, o
que ocorrer primeiro

Teto individual
da regra básica,
em caso de
majoração da
mesma
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.000,00
R$ 7.600,00
R$ 8.200,00
R$ 9.234,00
R$ 10.020,00
R$ 10.620,00
R$ 10.992,00

R$ 11.652,00

Valor individual referente à
regra básica majorado até
que o montante da mesa
atinja 5% do lucro líquido,
ou até que o valor individual
da regra básica iguale 2,2
salários do empregado, o
que ocorrer primeiro
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R$ 13.862,00
R$ 14.696,00
R$ 15,798,20
R$ 17.220,04
R$ 18.511,54

Parcela Adicional

Distribuição linear de 8% da variação emv alor
absoluto do crescimento do lucro líquido no ano,
com limite individual de R$ 1.500,00
Distribuição linear de 8% da variação em valor
absoluto do crescimento do lucro líquido no ano,
com limite individual de R$ 1.800,00
Distribuição linear de 8% da variação em valor
absoluto do crescimento no lucro líquido no ano,
com limite individual de R$ 1.980,00
Distribuição linear de 2% do lucro líquido, com
limite individual de R$ 2.100,00
Distribuição linear de 2% do lucro líquido, com
limite individual de R$ 2.400,00
Distribuição linear de 2% do lucro líquido, com
limite individual de R$ 2.800,00
Distribuição linear de 2% do lucro líquido do
banco, com limite individual de R$ 3.080,00

[ Campanha Salarial 2012 ]

Na 20ª Convenção Coletiva,
bancários conquistam aumento real
pelo nono ano consecutivo A

UMENTO REAL

D

epois de uma greve nacional de
nove dias (no Ceará foram dez),
os bancários conquistaram uma
importante conquista, no ano em que a
categoria comemora 20 anos de Convenção Coletiva: durante nove anos
consecutivos, as campanhas salariais
foram marcadas sempre pela conquista
de aumento real.
“A Convenção Coletiva deste ano,
além de ser histórica por ser a vigésima,
é marcante por representar mais uma
alcançada após uma intensa mobilização dos bancários em todo o País,
mostrando que a força da categoria é
a principal responsável por essas conquistas. Temos alcançado conquistas
importantes, sem a interferência de
terceiros, consolidando nossa estratégia de aumentos reais de salário,
valorização do piso, melhoria da PLR

NOS SALÁRIOS

e de avanços nas questões de saúde,
segurança bancária e igualdade de
oportunidades”, analisa Carlos Eduardo Bezerra, presidente do Sindicato dos
Bancários do Ceará.
Os bancários conquistaram na
campanha nacional deste ano 7,5% de
reajuste salarial e 8,5% sobre o salário
de ingresso na Convenção Coletiva, o
que significa um ganho real, respectivamente, de 2% e 2,95%. Também
alcançaram 8,5% de reajuste sobre os
auxílios-refeição e alimentação e 10%
de aumento no valor fixo da PLR.
No conjunto de 20 anos da Convenção Coletiva, os bancários conquistaram, com grandes mobilizações,
16,22% de aumento salarial acima da
inflação desde 2004, além de ganho
real de 35,57% no piso e melhorias
sucessivas na PLR.

O ÍNDICE PROPOSTO PARA REAJUSTAR OS SALÁRIOS PASSOU DE

6%

PARA

7,5%,

CORRESPON-

DENDO A AUMENTO REAL DE

2%. JÁ NOS PISOS DE INGRESSO
O REAJUSTE É MAIOR: 8,5%
(AUMENTO REAL DE 2,95%).
ASSIM, O SALÁRIO INICIAL DO
ESCRITURÁRIO , POR EXEMPLO ,
PASSA DE R$ 1.400,00 PARA
R$ 1.519,00. VALE LEMBRAR
QUE O REAJUSTE ACABA REFLETINDO TAMBÉM EM FÉRIAS, 13º
SALÁRIO, FUNDO DE GARANTIA,
ENTRE OUTRAS CONQUISTAS .
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Veja como fica o seu reajuste
Salário
1.400,00
1.900,36
2.170,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00

Reajuste por Faixa Salarial (R$)
Salário com
Aumento
Reajuste
Reajuste
mensal absoluto
8,5%
1.519,00
119,00
8,2%
2.056,89
156,53
8,5%
2.354,45
184,45
7,5%
2.687,50
187,50
7,5%
3.225,00
225,00
7,5%
3.762,50
262,50
7,5%
4.300,00
300,00
7,5%
4.837,50
337,50
7,5%
5.375,00
375,00
7,5%
6.450,00
450,00
7,5%
7.525,00
525,00
7,5%
8.600,00
600,00

Piso de ingresso reajustado em 8,5%
A valorização dos trabalhadores a partir do momento que ingressam na categoria é uma importante reivindicação. Por isso, o movimento
sindical tem insistido nas mesas de negociação pelo aumento real
nos pisos. Uma forma também de combater a rotatividade no sistema
financeiro, pois serve para inibir a troca de trabalhadores apenas para
economizar com salários.

Piso após 90 dias de trabalho nos
bancos privados (R$)
Quanto é

Quanto
vai ficar

Aumento
Real

Escriturário

1.400,00

1.519,00

2,95%

Caixa/
Tesoureiro

1.900,39

2.056,89

2,70%

1º Comissionado

2.170,00

2.354,45

2,95%

Cargo

Vales refeição e alimentação maiores: reivindicação dos trabalhadores
Da mesma forma que os
Reajuste maior nos auxílios refeição e alimentação (R$)
pisos, os vales refeição e alimenAumento
Quanto era Quanto ficou
tação e a 13ª cesta-alimentação
Auxílios
Reajuste (%)
mensal
(R$)
(R$)
tiveram reajuste de 8,5%. O
absoluto (R$)
auxílio creche-babá subiu 7,5%.
Refeição
435,16
472,15
8,50%
36,99
Aumento maior para essas conCesta Alimentação
339,08
367,90
8,50%
28,82
quistas era uma das prioridades
339,08
367,9
8,50%
28,82
dos trabalhadores em todo o País. 13ª Cesta Alimentação

Desconto Assistencial
Os bancários fizeram uma greve forte, de nove dias para arrancar da Fenaban e dos bancos públicos propostas que
garantiram esse leque de avanços importantes. Entretanto, essa mobilização teve início ainda no 1º semestre, com os preparativos para os congressos regionais e nacionais dos bancos públicos e a organização dessa luta demanda recursos e
o Sindicato precisa da colaboração dos bancários para intensificar a busca por novas vitórias. “Foi uma campanha difícil,
mas que garantiu, pelo nono ano consecutivo, aumento real, além de valorização dos pisos, avanços na PLR e uma série
de outros benefícios. E se avaliarmos os ganhos que o bancário tem durante o ano, o valor que se paga de desconto assistencial é bem pequeno”, avalia o presidente do Sindicato dos Bancários, Carlos Eduardo Bezerra.
Faixa Salarial (R$)

Aumento Absoluto (R$)

Ganho Durante 12
Meses da CCT (R$)

(*) Contribuição
Assistencial (R$)

1.519,00
2.056,89
2.354,45
2.687,50
3.225,00
3.762,50
4.300,00
4.837,50
5.375,00
6.450,00
7.525,00
8.600,00

119,00
156,53
184,45
187,50
225,00
262,50
300,00
337,50
375,00
450,00
525,00
600,00

1.586,66
2.087,06
2.459,33
2.499,99
2.999,99
3.499,99
3.999,99
4.499,99
4.999,99
5.999,99
6.999,98
7.999,98

15,19
20,56
23,54
26,87
32,25
37,62
43,00
48,37
53,76
64,50
75,25
86,00

(*) Cobrada uma única vez, enquanto as conquistas são para toda a vida laboral.
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Acordo coletivo do BB garante mais avanços para funcionalismo
Depois de intensa cobrança e da forte greve da categoria, os funcionários do Banco do Brasil conseguiram, mais
uma vez, arrancar importantes avanços nas mesas específicas. Uma das principais reivindicações do funcionalismo
do BB será atendida: a adesão à cláusula de combate ao
assédio moral da CCT. Ficou acordado ainda que todos os
funcionários do nível A1 serão promovidos para A2 após três
meses e não mais dois anos como antes, o que garantirá
mais 3% nos salários.
Está mantida a cláusula da trava contra o descomissionamento arbitrário, que exige do banco três avaliações
insatisfatórias e consecutivas de desempenho.
Atendentes CABB
O acordo apresenta avanços em questões importantes para atendentes da CABB, como a unificação dos
atendentes A e B, que terão salário de R$ 2.554,00 e
não estarão mais sujeitos à trava de dois anos, medida
necessária para um ambiente onde a lógica do trabalho
favorece o assédio moral.
Novo Plano de Funções
O banco se comprometeu com a instalação de um
novo plano de comissões com jornada de seis horas para
determinados cargos comissionados. Assim que o plano for
implantado, até janeiro de 2013, o banco garantiu instalar
também a Comissão de Conciliação Voluntária (CCV) para
a discussão da 7ª e 8ª horas.
PCR
Os caixas do PSO também foram incluídos no PCR, o
que garantirá pontuação para aquisição das letras M de mérito, que agregam valor ao salário base. Os caixas executivos
passam a ser pontuados no plano de carreira e remuneração
por mérito, adquirindo 0,5 ponto por dia de exercício na
função, retroativo a 2006. Caixas comissionados anteriormente a 2006 terão um adicional de mérito de R$ 104,40.
Promoção de nível inicial de carreira A
Novo piso (A2) para a carreira após 90 dias no salário
inicial (A1), garantindo-se a ascensão para A2 aos funcionários A1 com mais de 90 dias na carreira.
Ascensão profissional e comissionamento
O banco se comprometeu a criar mesa temática para
discussão de critérios sobre o tema, com prazo de 120 dias,
com pelo menos uma reunião mensal.
PLR
A PLR foi negociada mantendo a regra anterior sem
vínculo do módulo bônus ao novo Sinergia, que individualiza
metas. Será usada a mesma referência no resultado coletivo (ATB). Está garantido também que nenhum escriturário
receberá menos que o valor do módulo básico da Fenaban

Assédio Moral

Adesão ao instrumento de combate que consta no
acordo com a Fenaban

Caixas no PCR

Caixas executivos pontuados, adquirindo 0,5 ponto
por dia de exercício na função retroativa a 2006.
Caixas comissados antes terão adicional de mérito
de R$ 104,40.

Primeira Promoção após 90
dias

Primeira promoção por tempo de serviço após 3 meses, passando da letra A1 para A2, com interstício de
3%. Medida beneficia todos funcionários na letra A1.

Transferências
apenas pelo
SACR

• Sem restrições nas remoções dos trabalhadores;
fim das entrevistas para transferências; uso somente
de remoção automática ou nomeação de concursados;
• Comissionados não terão de abrir mão da função
para concorrer à remoção automática para escriturários em outras dependências do banco.

Manutenção
Cláusula
Descomissionamento

Mantida exigência de 3 avaliações consecutivas
negativas para descomissionamento e demais
cláusulas do ACT.

Ascenção
Profissional
negociada

Instação de grupo de trabalho para debater aperfeiçoamento dos critérios com representantes dos
bancários e empresa, com prazo de 120 dias com
reuniões mensais

Central de
Atendimento
(CABB)

• Cargos de atendentes serão ajustados
• Trava de 24 meses para concorrência passará a 12
meses
• Acidentes A e B unificados com valor de referência
de R$ 2.554,00.

PLR

• Manutenção do modelo do ACT de 2011/2012,
garantindo que nenhum escriturário receberá menos
que o módulo básico da Fenaban.
• Manutenç;ão de regra anterior sem vínculo do
módulo bônus ao novo Sinergia
• Comissionados receberão no mínimo equivalente
a Caixa

Espelho

Simplificação do holerite incorporação da gratificação
semestral nas verbas sobre as quais é calculada,
sem prejuízo para o trabalhador

Dias de Greve

Modelo Fenaban: sem desconto e compensação até
15 de dezembro. Descontos no VA e VR a serem
pagos no próximo mês serão revertidos.

(CCT 2012/2013), e que nenhum comissionado receberá
menos que o valor pago aos caixas executivos.
SACR
O comissionado concorrerá à remoção sem necessidade
de dispensa da comissão. O preenchimento de vagas de
escriturários em todas as dependências do banco será por remoção automática (SACR) ou por nomeação de concursados.
Incorporação da verba de gratificação semestral de 25%
Gratificação Semestral será incorporada em todas as
verbas em que há incidência, para simplificar a folha de
pagamento, sem nenhum prejuízo salarial ao funcionário.
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Empregados da Caixa garantem mais um ano com
avanços no acordo coletivo
Uma das principais conquistas dos empregados da
Caixa Econômica Federal durante a campanha salarial
2012 foi a contratação de mais empregados para melhorar
as condições de trabalho e o atendimento à população.
Nesse sentido, a Caixa se comprometeu, com a assinatura
do acordo coletivo de trabalho dos empregados no dia
4/10, a ter em seu quadro de pessoal 92 mil empregados
até dezembro de 2012, além de 99 mil trabalhadores até
dezembro de 2013.
Os empregados garantiram ainda a manutenção da
PLR social, que distribui 4% do lucro líquido de forma linear
para todos os empregados, além da regra básica e parcela
adicional da PLR acordada com a Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban).
O acordo traz ainda uma cláusula prevendo que os
novos empregados sejam contratados nas referências 202,
602 ou 802 da Estrutura Salarial Unificada (SEU) ou na
Nova Estrutura Salarial (NES) e enquadrados nas referências
203, 603 ou 803, respectivamente, no dia imediatamente
posterior à conclusão do período referente ao contrato de
experiência, quando este finalizar-se na vigência do acordo
coletivo de trabalho. Outro avanço importante é a implantação do login único, com acesso à rede de computadores em
estação única em cinco unidades da Matriz, em fase piloto,
no quarto trimestre de 2012, concluindo a implantação em
31 de agosto de 2013.
Grupo de Trabalho – O acordo coletivo prevê ainda
a constituição de um grupo de trabalho paritário, composto
por oito integrantes (quatro indicados pela Caixa e quatro
pelos representantes dos empregados) para tratar do plano
Saúde Caixa, observando a sua sustentabilidade.
O GT deve se reunir pela primeira vez em até 30 dias
após a assinatura do acordo coletivo de trabalho e as propostas de modificações do plano de saúde serão apresentadas à
Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas (Depes). O acordo
assegura também a manutenção do Grupo de Trabalho
Saúde do Trabalhador.
Tesoureiro executivo – A Caixa deverá apresentar na
mesa permanente de negociação, até 31 de março de 2013,
um plano de ação para resolução definitiva das situações
apontadas sobre saúde, segurança e condições de trabalho
do tesoureiro executivo.
Além disso, o acordo prevê que o pagamento de substituição com remuneração apurada por minuto nas ausências
parciais ou pausa para almoço do tesoureiro, condicionada
à existência de saldo de minuto para esta substituição na
unidade, e limitada a 480 minutos por dia para cada empregado, será implementado a partir de janeiro de 2013.
A Caixa se compromete também que até 31 de dezembro deste ano deverá construir corredores para abastecimento
em todos os terminais de ATM das agências, além de considerar a função gratificada de tesoureiro executivo na linha de
18
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Piso após 90
dias

R$ 1.963,00

Piso

Os novos empregados serão contratados nas referências 202, 602 ou 802 ou da NES e enquadrados
nas referências 203, 603 ou 803, respectivamente.

Contratação

92 mil até dezembro de 2012 e 99 mil até dezembro
de 2013.

Medicamentos

Custeio de 50 medicamentos de uso contínuo não
pagos pelo SUS

Formação

Ampliar em 3.230 bolsas para todos com mais de
91 dias de trabalho

Promoção por
mérito

Redução das horas de treinamento de 100 horas
para 70 horas

Licenças

Alterar de um para dois dias por ano a licença para
internação hospitalar por motivo de doença de
cônjuge ou companheiro, filho, pai ou mãe

Licença-adoção

No caso de adoção ou guarda judicial, a Caixa concederá licença remunerada à empregada adotante,
pelo período de 180 dias, com exclusão do limite de
idade de 12 anos do adotado

sucessão primária para a função gratificada de supervisor de
Canais, supervisor de Atendimento, gerente de Atendimento
e Negócios III e gerente de Canais e Negócios, mantendo na
linha primária de supervisor de Centralizadora/Filial.
Descomissionamento – A Caixa assume o compromisso de apresentar, até 31 de março de 2013, estudos sobre
descomissionamento de funções gratificadas, a partir das
contribuições apresentadas pelas entidades representativas.
Horas de estudo – Os empregados deverão dispor
de 6 horas por mês para estudos junto à Universidade Caixa
dentro da jornada de trabalho, na metodologia à distância,
em local apropriado na unidade.
Incorporação do REB ao Novo Plano – A Caixa
e as entidades sindicais assumem o compromisso de envidar
esforços junto aos órgãos controladores e fiscalizadores com
o objetivo de acelerar o andamento do processo de incorporação do REB ao Novo Plano Funcef.
PLR – A Caixa realizou o pagamento da primeira parcela da PLR dos funcionários no último dia 10 de outubro. Nessa
data, o banco efetuou ainda o crédito do valor adicional e
da PLR social. A primeira parcela da PLR equivale a 54%
do salário mais R$ 924,00 com teto de R$ 5.408,60. Já o
valor adicional refere-se a 2% do lucro líquido do primeiro
semestre até o limite de R$ 3.080,00. O restante será pago
até março de 2013. No caso da PLR social, o acordo aditivo
estabelece a distribuição linear para todos os empregados
de 4% do lucro líquido. Já o valor total da PLR é de 90% do
salário mais R$ 1.540,00 com teto de R$ 8.414,34.

[ Campanha Salarial 2012 ]

Conquista Histórica: BNB assina acordo coletivo logo após
assinatura da CCT
Acordo coletivo assinado até nove meses depois dos
demais bancos federais. Felizmente, essa triste realidade não
faz mais parte da vida do funcionalismo do BNB. Em 2012,
pela primeira vez, o acordo dos benebeanos foi assinado no
mesmo tempo dos outros bancos públicos – um verdadeiro
marco para o funcionalismo.
A formalização do acordo, realizada no mesmo período
em que foram assinados os aditivos da Caixa e Banco do
Brasil e logo após a Convenção Coletiva, é uma conquista
histórica dos bancários do BNB. Este é o primeiro ano em
que a aprovação do acordo pelo Dest ocorreu ao mesmo
tempo do BB e CEF, acabando com os processos de longas
esperas após o encerramento da campanha, que deixava
mais de seis mil funcionários desprotegidos. “Nós enfrentamos dificuldades muito grandes, mas agora não. Agora,
nós temos referência. Daqui para frente teremos referência
de avanço, de maturidade e de disposição, porque ela é
essencial”, afirmou Carlos Eduardo Bezerra, presidente do
Sindicato dos Bancários do Ceará.
Tomaz de Aquino, coordenador da Comissão Nacional
dos Funcionários do BNB (CNFBNB), destaca que finalmente
se conseguiu, dentro de um processo que já dura dez anos,
atingir um maior grau de profissionalismo durante as negociações com o Banco. “A Direção mostrou uma atitude
maior de ir buscar a autorização em tempo recorde e fazer
a assinatura. Isso é também consequência das cobranças
permanentes da CNFBNB e do SEEB/CE por uma nova
postura da Direção do BNB”.
Tomaz ainda cobrou do Banco o mesmo empenho
para avançar em outras questões, como a revisão do Plano
de Cargos e Remuneração, soluções para os aposentados
do INSS que aguardam melhorias no Benefício Definido da
CAPEF e liquidação de passivos trabalhistas como a Ação
de Equiparação.
O que diz o Acordo 2012 – Após dez dias de greve,
os funcionários do BNB conquistaram o índice de reajuste
da Fenaban,bem como todos os outros benefícios da CCT,
já que o banco subscreve a Convenção. Sendo assim, os
bancários do BNB tiveram 7,5% de reajuste (2% de aumento
real) e aumento maior nos demais benefícios (8,5%, aumento
real de 2,95%).
Além disso, o Banco distribuiu, a título de antecipação,
9% do lucro líquido, conforme autorização do DEST, seguindo a regra proposta pela Fenaban (90% do salário + R$
1.540,00 fixos), não limitado ao montante de R$ 8.414,34
da proposta da federação dos bancos. O BNB distribui ainda,
de forma linear, 3% do lucro líquido a título de PLR Social.
Piso – Os empregados contratados como analistas
bancários ingressarão com remuneração mínima de R$
1.892,00, definida como salário de ingresso. Após 90 dias,
os empregados que em 01.09.2012 estiverem recebendo
salário de ingresso migrarão para a referência Analista
Bancário 3.

PCR – Em relação ao PCR (Plano de Carreiras e Remuneração), o BNB se comprometeu em buscar uma solução
para a revisão do plano junto ao Dest, defendendo a proposta
construída no grupo de trabalho. Também garantiu que vai
estabelecer calendário de negociação com a Comissão
Nacional.
Vales refeição e alimentação maiores – Da mesma forma que os pisos, os vales refeição e alimentação e a
13ª cesta-alimentação tiveram reajuste de 8,5%. O auxílio
creche-babá subiu 7,5%, passando para R$ 306,21.
Outros avanços – O BNB se comprometeu ainda com
a contratação de 300 funcionários até o final do ano e abertura
de 32 agências; ampliação da licença-paternidade de cinco
para dez dias; ampliação do horário amamentação de 6 para
9 meses; ampliação da licença para doação de sangue de um
para dois dias; continuação dos trabalhos na Mesa Temática de
Previdência e Saúde; assinatura do protocolo para combate ao
assédio moral, conforme a convenção coletiva; aceitação da
cláusula de cumprimento de regras de segurança relacionadas a
transporte de numerário; aceitação da cláusula de implantação
do Ponto Eletrônico em 2012 e aceitação de cláusula para
colocação de biombos de proteção para clientes e caixas para
combater o crime da “saidinha de banco”.
PLR SOCIAL

3% do lucro líquido

Piso após 90 dias

R$ 1.892,00

Piso

Após 90 dias, os empregados que em
01.09.2012 estiverem recebendo salário de
ingresso migrarão para a referência Analista
Bancário 3.

Contratação

300 funcionários até o final do ano, com
abertura de 32 novas agências

Licença Paternidade

Ampliação de cinco para 10 dias

Horário para Amamentação

Ampliação de seis para nove meses

Licença para doação
de sangue

Ampliação de um para dois dias

Previdência

Continuidade dos trabalhos da Mesa
Temática

Assédio Moral

Assinatura do Protocolo para Combate ao
Assédio Moral

Segurança

Aceitação da cláusula de cumprimento de regras de segurança relacionadas a transporte
de numerário e de cláusula para colocação
de biombos de proteção para clientes e
caixas para combater o crime da “saidinha
de banco”.

Ponto Eletrônico

Implantação do Ponto Eletrônico ainda em
2012
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Esclareça dúvidas sobre a Convenção Coletiva 2012/2013
O valor do reajuste é superior ao conquistado na campanha do ano passado?
Sim. O valor é 6% superior ao da campanha de 2011,
de acordo com análise feita pelo Dieese. Além disso, o
ganho real este ano foi de 2%, ante 1,5% em 2011.
Como é a regra básica da PLR?
A regra básica prevê o pagamento de 90% do salário
mais R$ 1.540 fixos, com teto de R$ 8.414,34. Caso a
distribuição do lucro líquido não atinja 5% com o pagamento da regra básica, os valores serão aumentados até
o limite de 2,2 salários, com teto de R$ 18.511,54, ou até
atingir o percentual, o que ocorrer primeiro. A primeira
parcela já foi creditada e o restante da PLR e do valor
adicional tem de ser creditado até março de 2013. Os
valores a serem distribuídos dependerão do lucro líquido
a ser apurado no final de 2012.
E o valor adicional da PLR?
A distribuição é linear de 2% do lucro líquido entre
todos os bancários com teto de R$ 3.080,00. Na primeira
parcela do adicional haverá a distribuição de 2% do lucro
líquido do primeiro semestre deste ano, podendo chegar
a R$ 1.540,00.
Quem tem direito a receber PLR integral?
O pagamento integral será feito para os admitidos
até 31 de dezembro de 2011 e em efetivo exercício em 31
de dezembro de 2012. Admitidos até 31 de dezembro de
2011 e que se afastaram a partir de 1º de janeiro de 2012
por doença, acidente de trabalho ou licença-maternidade
também têm direito.
E o pagamento proporcional, quem tem
direito?
O pagamento proporcional, na razão de 1/12 por
mês trabalhado, será para os admitidos a partir de 1º de
janeiro de 2012 ou demitidos sem justa causa, entre 2 de
agosto de 2012 e 31 de dezembro de 2012. Também têm
direito ao pagamento proporcional os admitidos em 2012,
mesmo que afastados por doença, acidente de trabalho ou
licença-maternidade. Os bancários que pediram demissão
ou foram demitidos por justa causa não receberão PLR.
Não me enquadro nas regras de recebimento, mas acho justo eu receber a PLR. Como
posso agir?
A Orientação Jurisprudencial nº 390 da SDI-1, do
Tribunal Superior do Trabalho, entende que o empregado,
desde que tenha trabalhado por algum tempo durante
o exercício, tem direito ao pagamento da PLR de forma
proporcional, pois, de alguma maneira, contribuiu para
o lucro e/ou resultado da empresa. A orientação do Sin20
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dicato, portanto, é para que, com base na Orientação
Jurisprudencial, fica a critério do bancário ingressar com
ação judicial e, assim, tentar a condenação do banco
quanto a essa verba. As decisões relativas a ações dessa
natureza, no entanto, não são unânimes entre os juízes.
Quem tem direito a receber a PLR adicional?
O pagamento integral será feito para os admitidos
até 31 de dezembro de 2011 e em efetivo exercício em 31
de dezembro de 2012, ou seja, que tenham trabalhado
durante todo o ano. Admitidos até 31 de dezembro de
2011 e que se afastaram a partir de 1º de janeiro de 2012
por doença, acidente de trabalho ou licença-maternidade
também têm direito.
E sobre o assédio moral? Teve novidades?
O instrumento de combate ao assédio moral será
aprimorado. O formato da denúncia prossegue sem alteração, com os bancários que encaminham denúncias
por meio do site, tendo sua identidade mantida em sigilo.
Algum avanço foi conquistado sobre segurança bancária?
Sim, um projeto piloto será colocado em prática em local
e data ainda não definidos. O objetivo é cruzar estatísticas
que mostrem a importância das portas de segurança e biombos. Se adotadas, as medidas serão levadas ao Brasil inteiro.

Sindicato em Ação

Greve no Barinsul (outubro/2012)

Audiência no Decon – Segurança Bancária (outubro/2012)

Caos na Caixa Econômica - Edifício Sede (outubro/2012)

1ª Aula do curso preparatório ao BB (outubro/2012)

Assinatura do Acordo Coletivo do BNB (outubro/2012)

Negociação com Itaú em São Paulo (novembro/2012)

Ato no BB da Av. Bezerra de Menezes
(novembro/2012)
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2ª Audiência no DECONSindicato
sobre Segurança
Bancária

(novembro/2012)

79 anos de
Lutas e Conquistas

www.bancariosce.org.br
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