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[ Editorial ]

Contextos que fortalecem
nossa visão
Chegamos à 4ª Edicão da Revista O Bancário. Este número procura
manter-se fiel à tradição da Revista Bimestral do Sindicato dos Bancários do
Ceará e mantém várias contribuições que refletem sobre diferentes aspectos das
realidades locais e do cenário nacional, sem perder de vista sua vinculação com
os contextos do mundo dos bancários.
Na seção Economia, ouvimos o Supervisor do DIEESE, no Ceará, o economista Reginaldo Aguiar, que dá uma visão ampla, abalizada, sobre as negociações coletivas e as perspectivas da classe trabalhadora nas suas campanhas
salariais deste ano, revelando como são capazes de interferir no crescimento
das lutas laborais frente ao patronato.
Entre os temas mais gerais, de ampla valorização da nossa cultura local,
encontramos na matéria sobre as Bibliotecas Públicas de Fortaleza, o resultado
de uma longa e cuidadosa pesquisa de campo, que permitem aos leitores evidenciar que existem, sim, espaços para leitura que garantem o desenvolvimento
dos fortalezenses.
Destacamos a ganância dos banqueiros que, além de explorar os clientes
com altos juros e tarifas abusivas, usam os correspondentes bancários descaradamente, para retirar os mais pobres das agências, além de criar uma situação
de precarização das condições de trabalho e do atendimento à sociedade. Os
trabalhadores nesses correspondentes bancários não são bancários, mas fazem
serviço como tal.
Mostrar como atuam os delegados sindicais é outra proposta que divulgamos para enfatizar que esses bancários que representam o Sindicato junto
à base são a garantia de fortalecimento do movimento sindical. Conhecer os
anseios dos funcionários e trabalhar junto com o Sindicato para resolvê-los,
transformando-se em porta voz da categoria nos locais de trabalho é a missão
do delegado sindical.
Na seção Entrevista, o cientista político Francisco Josênio, professor de
Ciência Política da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Universidade
Federal do Ceará (UFC) e doutor em Ciências Políticas pela Universidade de
São Paulo (USP), destaca as nuances do voto, sua importância e mostramos,
segundo ele, que não só a forma de votar está mudando, mas a sociedade
brasileira, como um todo, de maneira integrada.
Nosso destaque no cenário nacional é a riqueza do Pré-sal, uma importante
notícia que pode mudar os rumos econômicos do Brasil. Foram encontrados
indícios de um volume gigantesco de petróleo na Bacia de Santos, segundo
informações da Gerência Nacional da Petrobras.
Os bancos, mesmo com lucros em 2009 acima de R$ 37,4 bilhões, desligaram 30.034 funcionários e admitiram 29.413, o que significa uma redução
de 621 postos de trabalho em todo o País. No Ceará, em 2009, foram 289
desligamentos, sendo 131 sem justa causa. Do total desses desligamentos, o
que chama atenção é que 125 bancários tinham mais de 40 anos de idade.
Esses números fazem parte do estudo elaborado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) sobre o emprego
no setor bancário, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O banco que mais
demitiu em 2009, no Ceará, foi o Bradesco, com 45 desligamentos, sendo 31
sem justa causa.
Finalmente, destacamos nesta Edição o valor dos investimentos em caixas
de previdência dos bancos, os chamados fundos de pensão, que dão a garantia
de futuro tranquilo aos bancários na aposentadoria.
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[ Lucros X Demissões ]

Bancos privados são os grandes vilões
das demissões
Os bancos, mesmo com lucros
em 2009 acima de R$ 37,4 bilhões,
desligaram 30.034 funcionários e admitiram 29.413, o que significa uma
redução de 621 postos de trabalho
em todo o País. Esses números fazem
parte do estudo elaborado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e
pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) sobre o emprego no setor
bancário, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
No Ceará, em 2009, foram 289
desligamentos, sendo 131 sem justa
causa. Do total desses desligamentos,
125 bancários tinham mais de 40 anos
de idade. Quanto ao tempo de serviço,
126 tinham entre 0 e 5 anos de banco
(43,6%), enquanto 66 tinham mais de
25 anos como bancário (22,8%).
O banco que mais demitiu em
2009, no Ceará, foi o Bradesco, com
45 desligamentos, sendo 31 sem justa
causa. Do total, 20 eram pessoas com
idade superior a 40 anos e 17 de pessoas com mais de 21 anos de banco.
Considerando os ex-becistas, foram 17
demissões (15, sem justa causa), sendo
que todas foram de bancários com mais
de 40 anos e 16 dos demitidos tinham
mais 21 anos de banco.
Os grandes vilões do desemprego
são realmente os bancos privados:
juntando os demitidos do ABN/Real e
do Santander no ano passado, chegamos a um número de 49 funcionários
dispensados, sendo 24 sem justa
causa, 33 com mais de 30 anos de
idade e 40 com menos de 10 anos de
banco. O Itaú/Unibanco desligou 18
funcionários, sendo 7 sem justa causa
e nove deles com mais de 30 anos de
idade e a maioria com menos de 10
anos de banco, comprovando a alta
rotatividade do setor privado e o reflexo
das fusões para os trabalhadores bancários. O HSBC desligou um total de 19
funcionários, sendo 11 sem justa causa.
2

Do total de desligados, 11 tinham mais
de 30 anos de idade e 11 menos de 10
anos de banco.
Em 2010, os números também são
assustadores. Somente nos primeiros
quatro meses do ano, já ocorreram
111 desligamentos. Destes, 49 foram
de bancários com mais de 40 anos e
38 de funcionários com mais de 21
anos de banco.
O campeão de demissões sem
justa causa continua sendo o Bradesco,
que desligou até agora 15 funcionários,
sendo 11 sem justa causa. Do total, 10
tinham mais de 30 anos de idade e 9
mais de 21 anos de banco. Com relação aos ex-becistas, foram demitidos
sete funcionários e todos tinham mais
de 46 anos de idade e mais de 21 anos
de banco.
O grupo Real/Santander desligou
12 funcionários, sendo sete sem justa
causa. O grupo Itaú/Unibanco desligou
oito funcionários, sendo cinco sem justa
causa.
“É realmente lamentável a forma
como os banqueiros tratam os seus
funcionários”, relata o diretor do Sindicato dos Bancários, Robério Ximenes.
Ele completa: “inicialmente, eles prometem o céu – capacitação, ascensão
funcional, qualidade de vida, plano de
saúde – depois de sugarem e terem
uma alta lucratividade durante anos,
simplesmente os descartam – estão
velhos, pesam na folha, são lerdos –,
então reiniciam o ciclo substituindo-os
por novos funcionários com salários
mais baixos e as mesmas promessas”,
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analisa ele. De acordo com Robério, o
Bradesco é mestre nessa prática, principalmente em relação aos companheiros
do ex-BEC. “Precisamos regulamentar
o sistema financeiro nacional e nosso
País precisa adotar a Convenção 158
da OIT para impedir definitivamente
esses abusos”, aponta ele.
Além da redução do emprego,
está havendo também uma diminuição
na remuneração média dos trabalhadores do sistema financeiro. Em 2009,
segundo o Caged, a remuneração média dos admitidos foi de R$ 2.099,83 e
a dos desligados R$ 3.509,59, o que
significa uma redução de -40,17%.
O estudo revela que essas instituições
estão usando a rotatividade para baixar a média salarial dos trabalhadores
e que mantêm a discriminação em
relação às mulheres, que estão sendo
contratadas com salários inferiores aos
dos homens.
“Enquanto o Brasil fechou 2009
com saldo de 1,1 milhão de novos
empregos, de acordo com dados do
Caged, os banqueiros só pensam em
demitir e estão indo na contramão
do desenvolvimento do País, sem demonstrar qualquer preocupação com
a responsabilidade social que essas
instituições financeiras deveriam ter.
Todos esses indicadores só reforçam a
nossa luta pela geração de empregos
e melhoria dos salários e das condições de trabalho no sistema financeiro
como um todo”, concluiu o presidente
do Sindicato dos Bancários do Ceará,
Carlos Eduardo Bezerra.

[ Desenvolvimento ]

Pré-sal: riqueza no fundo do mar
Em 2006, a Petrobras deu uma
importante notícia que mudaria os
rumos econômicos do Brasil. Foram
encontrados indícios de um volume gigantesco de petróleo na Bacia de Santos. Segundo informações da Gerência
Nacional da Petrobras, a descoberta foi
uma aposta de geólogos e geofísicos.
“Os geólogos e geofísicos da Petrobras
apostaram que, se investíssemos em
coletar dados sísmicos mais atuais e
pudéssemos desenvolver um processamento capaz de fazer-nos enxergar
por baixo do sal, talvez fosse possível
identificar oportunidades economicamente viáveis”.
A aposta estava certa, a descoberta era o Pré-sal. Um dos maiores
blocos identificados foi batizado de
Tupi e a Petrobras estima um volume
recuperável de cinco a oito bilhões
de barris de petróleo, representando
cerca de 50% das reservas atuais.
Esse foi o maior campo de petróleo
descoberto no mundo desde 2000.
Depois foram descobertos outros
campos na Bacia de Santos, entre
eles estão o campo de Guará, BemTe-Vi e Carioca. Ao todo são nove
blocos exploratórios e estima-se que
todos possuam um grande volume
de petróleo. Entretanto, a Petrobras
adverte que os volumes recuperáveis
só se transformarão em reservas após
o fim do processo de avaliação da
descoberta e a aprovação, na Agência Nacional de Petróleo, do plano de
desenvolvimento de produção.
O nome pré-sal é derivado do
intervalo de rochas onde está localizado o petróleo, logo abaixo de uma
camada de sal. Essa camada pode ter,
em algumas áreas, até 2.000 metros
de espessura. Os reservatórios de
petróleo, abaixo da camada de sal,
estão localizados a aproximadamente
7 mil metros de profundidade (veja
imagem). A camada pré-sal tem cerca
de 800 km de extensão e abrange
desde o litoral do Espírito Santo a
Santa Catarina. O principal diferencial da reservas petrolíferas do Pré-sal
é a qualidade do óleo lá encontrado.
Composto por hidrocarbonetos leves,
o óleo da camada pré-sal tem uma
densidade de 28,5º, baixa acidez e
baixo teor de enxofre, que caracteriza

um composto de alta qualidade e de
maior valor no mercado.
DESAFIOS – Porém, uma pergunta surge quando se passa a conhecer
melhor o que é o pré-sal: será viável a
exploração se o petróleo está localizado
a 7 mil metros de profundidade? Para
a Petrobras, esse é o grande desafio.
É por isso que a empresa criou uma
gerência executiva exclusiva para o
pré-sal, coordenada pelo engenheiro
José Miranda Formigli.
Segundo a Gerência Nacional, a
principal preocupação da perfuração
é com a estabilidade das rochas da
camada pré-sal, que pode exercer
pressão e fechar os poços, impossibilitando a continuidade da perfuração.
Segundo especialistas internacionais, a
temperatura na profundidade onde se
encontra o petróleo pode ser tão alta
que derreteria brocas de perfuração
de última geração. Porém, estudos
realizados pela Petrobras mostram que
a camada de sal ajuda a diminuir a
temperatura da região, variando entre
60ºC a 100ºC. Sem a camada, a
temperatura poderia chegar a 200ºC.
Os campos Tupi e Jubarte estão

atualmente em regime de teste e,
segundo informações da Gerência
Nacional, o campo Tupi deve produzir
100 mil barris de óleo e 4 milhões de
metros cúbicos de gás natural no final
de 2010.
AVANÇOS – O que de melhorias
concretas a descoberta do pré-sal pode
significar para o Brasil? A Petrobras
avalia que, dentre outros benefícios, o
pré-sal pode significar a autossuficência
petrolífera do Brasil, contribuindo para
a estabilidade econômica, além de
significar uma maior diversificação da
economia, com a criação de empregos.
Esses avanços podem colocar o País
em um patamar melhor no cenário
socioeconômico mundial.
Para que esses benefícios sejam
revestidos para a população brasileira,
existe um projeto de lei que cria o Fundo
Social do pré-sal, que tem o objetivo
de reverter os recursos provenientes
da comercialização do óleo excedente
da União para projetos de desenvolvimento de setores da educação, saúde,
cultura, meio ambiente, política e
tecnologia e ciência. O projeto espera
votação no Senado.
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[ Atendimento ]
Foto: Drawlio Joca

Rotina:
nas casas
lotéricas
espalhadas
pela Cidade
não há
qualquer
conforto ou
esquema de
segurança
para a
população,
nem mesmo
para os
funcionários

Correspondentes bancários: discriminação,
precariedade e insegurança à vontade
Como se não bastasse a ganância
dos banqueiros em explorar os clientes
com altos juros e tarifas abusivas, os
correspondentes bancários, que foram
criados com a boa intenção de levar o
banco para mais perto da população,
estão sendo usados, descaradamente,
para retirar os mais pobres das agências, além de criar uma situação de
precarização das condições de trabalho
e do atendimento à sociedade.
Pagamentos, recebimentos de
contas diversas, recepção e encaminhamento de proposta de abertura de contas e depósitos, pedidos e análises de
empréstimo, financiamento e cadastro,
proposta de emissão de cartão de crédito, seguros, títulos de capitalização.
Tudo isso está sendo empurrado para
ser feito nos correspondentes bancários.
Um negócio muito lucrativo para os
bancos, que economizam nas despesas
com a manutenção de agências e em
salários menores para trabalhadores
terceirizados. O resultado é discriminação de pessoas de baixa renda
e insegurança para trabalhadores e
clientes. E o que se vê, geralmente, são
lotéricas lotadas, farmácias com filas
alternativas para pagamento, também
4

lotadas, enquanto os banqueiros investem cada vez mais em agências Premier,
prime, ou outro nome estrangeiro de
igual valia.
Para o diretor do Sindicato dos
Bancários do Ceará, Gabriel Motta,
“os correspondentes bancários, embora
aparentemente sejam vantajosos para a
sociedade, são uma aberração jurídica
e uma imoralidade política praticada
pelos banqueiros com a conivência do
Judiciário e a negligência do Legislativo
e do Executivo”.
De acordo com o Banco Central
do Brasil, os correspondentes foram
criados com o objetivo de ocupar os
espaços deixados pelos “ajustes de
mercado”, ou seja, os locais onde não
é financeiramente interessante para
os bancos manter uma agência em
funcionamento. Acontece que hoje em
dia se vê um correspondente bancário
em cada esquina, em grandes grupos
de supermercados, em farmácias, isso
nas grandes capitais, onde existem
milhares de agências. “O princípio de
criação dos correspondentes foi, portanto, desvirtuado. Hoje ele é usado
mesmo para discriminar as pessoas
de baixa renda, porque cada vez mais
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só interessa ao banqueiro investir para
receber clientes de alta renda. No fim,
os correspondentes bancários, que
deveriam ter um papel social, se tornaram só mais um nicho lucrativo paras
os banqueiros”, afirma o presidente
do Sindicato dos Bancários, Carlos
Eduardo Bezerra.
O atendimento por meio dos correspondentes, além de baratear custos,
traz outro atrativo para as instituições
financeiras: eles estão fora da legislação de segurança (todos os bancos são
obrigados a ter um plano de segurança
em cada agência com o cumprimento
de pelo menos três itens de segurança
obrigatórios) e da lei estadual dos
15 minutos máximos de espera para
atendimento.
A implementação dos correspondentes bancários tem sido, assim, uma
forma barata, encontrada pelos bancos, de esvaziar agências de clientes e,
no futuro, por que não, de bancários?
Enquanto os estabelecimentos comerciais celebram o maior movimento em
suas lojas, nas agências o advento
dos correspondentes, se não gerou,
ainda, redução no nível de emprego
no setor – que continua na casa dos

[ Atendimento ]
400 mil postos de trabalho no Brasil –,
com certeza impede a criação de novas
vagas. “Quanto menos a população
for às agências, menor será a necessidade de funcionários dentro dela, o
que reflete diretamente na redução de
custos com salários e infra-estrutura e
interessa muito aos bancos”, ressalta
Carlos Eduardo.
OBRIGAÇÃO, NÃO – Utilizar os
serviços bancários oferecidos nos estabelecimentos comerciais deve ser uma
opção do cliente e não uma imposição
de atendimento do sistema financeiro.
Esta é a avaliação do Procon, órgão
estatal de defesa do consumidor, que
destaca entre as indicações de que os
bancos selecionam os clientes que mais
lhe interessam financeiramente.
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a tentativa
de afastar os clientes das agências é
uma prática constante dos bancos.
Inicialmente veio a informatização dos
serviços, o que levou o BC a lançar uma
norma de que o banco não poderia se
negar a atender os clientes que preferem ser tratados por caixas humanos.
Na mesma linha, o Procon orienta os
clientes que se sentirem discriminados
a exigir seus direitos de cidadão, podendo até processar o banco e cobrar
indenização por danos morais.
O Idec alerta ainda sobre o respeito às regras do Código de Defesa
do Consumidor, já que o cumprimento

Regulamentação está longe
Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1417/07,
do deputado licenciado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que garante a
inclusão na categoria bancária dos trabalhadores que atuam como
correspondentes bancários. Se aprovado, o projeto atende a uma das
mais importantes reivindicações da Contraf-CUT e corrige uma grande
distorção produzida pelos bancos. Com isto, ficaria garantido o cumprimento da Convenção Coletiva, como a equiparação da jornada de trabalho e salários. Os trabalhadores do setor de correspondente bancário
atualmente cumprem jornada de 8 horas diárias e 44 semanais e são
contratados como comerciários. Entretanto, desde agosto de 2007 que
o projeto aguarda apreciação na Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público da Câmara (CTASP).
das normas de proteção aos clientes
– seja para garantir segurança ou
qualidade na prestação de serviços
– é de responsabilidade solidária
entre os prestadores envolvidos, no
caso, correspondentes e instituições
financeiras. Caso os bancos consigam
ficar fora das regras do Código, como
buscam por meio de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) em análise
no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade legal pela prestação de
serviços, por meio de correspondentes
bancários, ficará por conta exclusivamente dos donos dos estabelecimentos
comerciais.
FORMAÇÃO – Recentes decisões conjuntas do Banco Central (BC)

deixam claro o risco a que os bancos
expõem os clientes quando repassam
serviços eminentemente bancários a
lotéricas, padarias, mercadinhos e
açougues, os correspondentes bancários. Somam hoje 169 mil em todo
o País, segundo dados do BC. Agora,
por determinação do BC, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) está
desenvolvendo formas de capacitar
os profissionais contra lavagem de
dinheiro, além de cursos de educação
financeira, produtos, ética, técnica de
negociação, riscos da atividade e sua
mitigação, legislação e regulação e
Código de Defesa do Consumidor.
Esse tipo de medida deixa clara a complexidade dos serviços repassados aos
correspondentes bancários.
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[ Economia ]

Negociações coletivas no ano de 2010: as
Arquivo

O DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS (DIEESE) ESTÁ APOSTANDO NUM ANO
BEM POSITIVO PARA AS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS ENTRE PATRÕES
E EMPREGADOS. O SUPERVISOR TÉCNICO DO DIEESE/CE,
REGINALDO AGUIAR, TEM PARTICIPADO DE VÁRIOS DEBATES
NESSE SENTIDO E ACREDITA QUE 2010 SERÁ UM BOM ANO
EM TERMOS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO PARA O PAÍS, COM
REFLEXOS POSITIVOS NO MERCADO DE TRABALHO, COM A
MANUTENÇÃO E ATÉ EXPANSÃO DO EMPREGO E DA RENDA DO
TRABALHADOR.

NESSA

CONVERSA COM

O BANCÁRIO,

ELE FALA

SOBRE AS PERSPECTIVAS POSITIVAS DAS CAMPANHAS SALARIAIS,
EM ESPECIAL A DOS BANCÁRIOS, ALÉM DE APONTAR VÁRIOS
MOTIVOS FAVORÁVEIS À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE

44

HORAS PARA

40

HORAS, PRINCIPAL BANDEIRA DE LUTA DAS

CENTRAIS SINDICAIS PARA

2010,

QUE ESTÁ CONTANDO COM O

APOIO E SUPORTE DO

DIEESE.

O Bancário – Quais as expectativas para as negociações coletivas
de 2010?
Reginaldo Aguiar – As expectativas com relação às negociações
coletivas em 2010, até o momento,
têm sido as mais otimistas possíveis.
Temos visto o ganho real aumentar,
cláusulas polêmicas e cláusulas que
eram históricas em algumas categorias conseguirem ser negociadas e,
efetivamente, escritas em convenções
coletivas. Um fato novo que começou
a ter uma pressão maior é com relação
à inflação. A inflação está começando
a desenvolver uma trajetória de alta e,
para o ano de 2010, provavelmente,
vai ficar acima da média dos 4,5%. Por
isso, o Banco Central já está novamente
desenvolvendo sua política de elevação
da taxa de juros, exatamente para
poder diminuir a inflação. A elevação
de agora tem um impacto de sete, oito
meses à frente e esse é o fato mais
relevante com relação às dificuldades
[que se possa ter]. Na medida em que
a inflação sobe, o ganho real cai e daí
seria um contra-senso, mas mesmo
assim, essa é uma elevação não tão
significativa, o que também não é um
problema tão grande.
O Bancário – E com relação à
campanha salarial dos bancários,
6

que têm data-base em setembro,
portanto no segundo semestre, as
perspectivas também são boas?
Reginaldo Aguiar – Bem, quando
nós estamos num ambiente onde as
outras categorias estão negociando em
melhor condição, gera todo um clima
favorável para outras categorias também. Exatamente esse é que é o grande
mote: categorias que são referências
para as outras categorias menores
estão tendo um bom desempenho, o
que nos leva a crer que para os metalúrgicos, petroleiros, como também os
bancários, a expectativa é bem mais
otimista.
O Bancário – Como têm se
mostrado os perfis das convenções e
acordos coletivos nos últimos anos?
Reginaldo Aguiar – O que é que
nós temos observado? Em 2003, nós
tivemos um péssimo desempenho das
campanhas salariais com relação a reajuste, dado que ainda tinham reflexos
do ano anterior, com relação à inflação
ainda elevada, quando trocou o governo, de 2002 para 2003. Durante algum
tempo, nós também tivemos um problema com o baixo crescimento do País e
agora está se consolidando no País um
momento histórico: nós nunca tivemos
um período com um crescimento econômico mais significativo como temos
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agora, por um período relativamente
longo e num ambiente de democracia.
Em outras ocasiões, nós tivemos um período de crescimento, mas associado a
uma ditadura militar, e agora não. Nós
estamos num ambiente democrático, os
trabalhadores e suas organizações têm
conseguido algumas vantagens e o que
nós temos observado, em particular,
em 2010 é que, para além dos ganhos
reais – mesmo ainda muito pequenos,
apesar de estarem crescentes, já que a
classe trabalhadora acumulou perdas
dos anos anteriores, muito significativas
–, nós estamos vendo cláusulas novas
sendo negociadas: entrou agora na
Construção Civil uma cesta básica, de
valor pequeno, mas entrou; os vigilantes tinham uma reivindicação histórica
com relação ao risco de vida, conseguiram e com ampliação do benefício para
o ano de 2011. E isso, nós estamos
ainda no começo do ano e já temos
cláusulas significativas conseguindo
fazer parte das convenções coletivas.
O Bancário – O DIEESE tem
apoiado a luta das centrais sindicais pela redução da jornada de
trabalho de 44 horas para 40 horas
sem redução de salário. Quais as
principais vantagens que o DIEESE
aponta para os trabalhadores com
essa redução?

[ Economia ]

s expectativas são as melhores possíveis
Reginaldo Aguiar – Uma das
grandes questões que nós temos que
ter claro é que os trabalhadores têm
de ter controle sobre as suas horas de
folga e isso não está acontecendo. As
pessoas são contratadas e o caráter
de hora extra, que significa uma hora
extraordinária que numa situação especial você faria, está virando uma hora
cotidiana. Tem algumas categorias em
que até as pessoas já são contratadas
partindo do princípio de que elas
têm de fazer algumas horas extras a
mais. Ou seja, nós temos que reduzir
a jornada tanto para que as pessoas
consigam ter controle das suas vidas,
para que, além do trabalho, ela possa
gozar das outras dimensões [das suas
vidas], quanto também do aspecto
das pessoas diminuírem seu ritmo de
trabalho, até para adoecerem menos.
Todos os sindicatos têm feito muitas
reivindicações sobre o problema de
LER/Dort, doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, que estão altamente
relacionados à excesso de jornada.
Para se ter uma ideia, tem categoria
em que a pessoa trabalha dois meses
dentro de um mês. Teve empresa no
setor gráfico, por exemplo, que foi
autuada pela SRTE [Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego] por
fazer os funcionários trabalharem dois
anos dentro de um. Então, é mais barato do que contratar, você não tem a
geração de novos postos de trabalho. E
com todas as dimensões de que o País
agora vai crescer de forma sustentável
nos próximos anos, nós temos que
garantir que, desse crescimento, saiam
também melhores condições de vida
para os trabalhadores. E qualidade de
vida é redução de jornada, para que as
pessoas não tenham só que trabalhar.
O Bancário – Por que o empresariado é tão contrário à redução da
jornada de trabalho?
Reginaldo Aguiar – Porque reduzir jornada, no grande problema da
classe empresarial, tanto antes quanto
hoje, não é nem reajuste. O problema
é que a jornada vai incidir exatamente
onde temos o que os sindicalistas cha-

mam da exploração do capital sobre
o trabalho. Quando nós tocamos na
redução da jornada, nós fazemos com
que aquele excedente que o trabalhador deixa a mais, ele não mais deixe,
dado que ele vai parar a atividade e
outra pessoa vai começar. Essa é exatamente a galinha dos ovos de ouro
da classe patronal. Como a cesta de
bens que o trabalhador recebe é muitas
vezes menor do que a que ele doa ao
patronato, se você reduz essa jornada,
isso faz com que essa coisa a mais não
se efetive e essa é a grande preocupação [do empresariado]. Para se ter uma
ideia, o setor do comércio, onde nós
temos um problema gravíssimo com relação à jornada, de trabalhadores que,
por exemplo, não conseguem concluir
os estudos, porque quando chega o fim
do ano é o período de vendas mais forte
do comércio e eles não conseguem frequentar a escola e o que determina que
eles nunca conseguirão melhorar de
vida porque nunca vão conseguir qualificação. Mas na hora que você reduz
a hora trabalhada, a reação foi essa
que nós vimos, que aconteceu com o
Sindicato dos Comerciários, que entrou
com uma liminar e conseguiu barrar [os
excessos], e que a prefeita Luizianne Lins
aprovou, para regulamentar a jornada
dos trabalhadores aos domingos.
O Bancário – Os banqueiros
vinham usando a crise financeira
internacional como argumento a
seu favor nas mesas de negociação
das campanhas salariais anteriores.
Agora, parece que esse argumento
ficou no passado. Como você analisa isso?
Reginaldo Aguiar – O setor
bancário brasileiro, em todas as conjunturas, do início do século XIX para
agora, sempre esteve na melhor dessas
conjunturas. É um setor que, pode se dizer, nunca passou por crise. Até porque
o período que poderia se chamar de
crise para o setor bancário foi resolvido
com a ajuda que o PROER [Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional] deu. E o que nós estamos

vendo agora? O País foi um dos últimos
a entrar na crise mundial, está sendo
um dos primeiros a sair. Pelo papel que
os bancos públicos desenvolvem no
sistema financeiro brasileiro, quando
também há uma outra questão que era
muito motivo de crítica do patronato
bancário: a regulação do setor por
parte das instituições monetárias brasileiras. Mas exatamente essa regulação
que existia no setor bancário brasileiro
foi a nossa tábua de salvação do setor
bancário, coisa que eu vi ser elogiado
por altos executivos do Bradesco, por
ironia que se possa parecer. E o que
nós estamos vendo agora? Um sistema
financeiro sólido, empresas com rentabilidade significativa, o País volta a crescer de forma sustentável, num período
que muito capital está vindo para cá
justamente por sentir essa solidez com
relação aos fundamentos econômicos
do Brasil e está o esteio preparado
para o País romper de vez com o subdesenvolvimento. Nessa tarefa, o setor
bancário tem um papel preponderante:
de ser agente financiador desse desenvolvimento e que ele entre para esse
País como quem coopera com ele e não
como um predador que vive sugando as
energias produzidas por quem trabalha.
Com relação à rentabilidade do setor
bancário brasileiro, é de no mínimo o
dobro com relação aos bancos internacionais. E nós temos observado ao
longo dos anos que a rentabilidade
do setor financeiro comparado com
qualquer setor industrial, até os de tecnologia de ponta, dispara com relação
a esses setores. De modo que, uma
política mais adequada de salários,
uma política de gestão de pessoas com
relação a assédio moral, com problemas de segurança bancária, a saúde
do bancário – muitos têm reclamado
com problemas no plano de saúde –
são coisas que o setor bancário está
devendo ao trabalhador uma resposta
adequada para que nós tenhamos um
período de desenvolvimento e para não
que seja acumulado só pelos bancos e
sim, que esse desenvolvimento também
seja distribuído para a sociedade e para
o trabalhador bancário, em particular.
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[ Pessoas com deficiência ]
Foto: Secretaria de Imprensa

Bancos estão longe de preencher o quesito
“acessibilidade”
Acessibilidade é o tema do momento. Está até na novela das 8, horário nobre da Rede Globo. São cerca
de 27 milhões de pessoas em todo o
País e quase 1.300.000 no Ceará. Há
leis regulamentando a acessibilidade
desde 1989, e em dezembro de 2004
entrou em vigor o decreto 5.296, que
dispõe, dentre outras coisas, do atendimento prioritário que as empresas
prestadoras de serviços públicos e
as instituições financeiras deverão
dispensar às pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida. Mas será que
os bancos cumprem a lei? Como uma
pessoa com deficiência é atendida nas
instituições financeiras?
Segundo o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal, há telefones para o atendimento a pessoas
surdas. Para achar informações sobre
o assunto, no site das duas instituições, é meio complicado, mas com fé
o internauta consegue. Não há nada
sobre as pessoas com deficiência visual. Já no Bradesco e no Itaú, logo
na página inicial há a opção “aces8

sibilidade”, bem visível. Ao clicar, a
pessoa encontra informações sobre o
atendimento especial desses bancos.
O Itaú diz que os caixas eletrônicos estariam adaptados para receber
as pessoas cegas, e o banco anuncia
até a disponiblidade, em breve, desses caixas adaptados em shoppings e
postos de gasolina. Além disso, o Itaú
disponibiliza um telefone especial,
para surdos, através do qual a comunicação é realizada por mensagens
de texto. Na Internet, a acessibilidade
ficaria garantida pelo Itaú Bankline,
preparado para ser acessado por
softwares sintetizadores de voz – a
pessoa ouve o que aparece na tela
do Itaú Bankline, de acordo com a
navegação. Por fim, o banco informa
das adaptações na estrutura física
das agências: rampas, piso podotátil para guiar cegos a um ponto de
atendimento, assentos preferenciais
próximos aos guichês de caixas, admissão de cão guia no interior das
agências e sanitários adaptados.
O Bradesco diz ter fone-fácil para
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o autoatendimento, extrato em Braille
e gabarito para talão de cheque – preenchimento da folha de cheque sem
precisar do auxílio de outra pessoa;
seria só encaixar a folha no gabarito e
preencher os dados conforme indicado.
No teclado, o número 5 é destacado,
para orientar a pessoa cega.
O banco tem ainda parceria com
o virtual vision, leitor de telas para
Windows, que possibilita o uso de um
software específico do Bradesco. Com
relação aos surdos, o Bradesco não diz
uma palavra. Não há telefone especial,
nem intérpretes de Libras. Para os cadeirantes, as agências, em Fortaleza,
têm elevadores e rampas, com exceção
da agência dos peixinhos, localizada
no Centro.
No Banco Santander, existem caixas adaptados para atendimento a
pessoas especiais, com caixa rebaixado
para cadeirantes e acesso lateral na
agência. O Real tem um departamento especial para atender às pessoas
cegas e um TDD (Telefone Digital para
Surdos).

[ Pessoas com deficiência ]

Na prática, é diferente
Infelizmente, a máxima da diferença entre teoria e prática prevalece
com relação à acessibilidade das
pessoas com deficiência. André Luís,
cego, estudante de Pedagogia e instrutor de DosVox (sistema operacional
que permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum), é
categórico: “os caixas eletrônicos não
têm nenhuma acessibilidade, isso não
existe no Ceará”. Ele é cliente do Banco do Brasil e do Bradesco, e diz não
ter recebido nenhum fone de ouvido
ou kit acessibilidade, como informa a
instituição em seu site. O interessante
é que André é bastante autônomo em
tudo que faz: pega ônibus todos os
dias de Messejana até a faculdade,
trabalha, viaja... mas ir ao banco? Isso
somente com a ajuda da namorada,
Joana.
Sobre a acessibilidade no site do
Bradesco, André confirma, mas faz
ressalvas: “tudo bem que o banco dá
um CD com o leitor, mas não é como
a gente defende, não é, um leitor universal. A pessoa tem que instalar esse
leitor, que só pode ser usado com o
Windows”, declara.
Com as pessoas surdas, o mesmo. Cristiane Farias, intérprete de
Libras (Língua Brasileira de Sinais) e
esposa do bancário surdo Celso Farias, do Banco do Brasil, denuncia a
falta de intérpretes nos bancos, “falha
grave”, para ela: “mesmo o telefone
0800 é preciso que tenha um ouvinte
acompanhando o surdo, então isso
não traz independência”. O Itaú e o
Real têm o TDD, sigla em inglês que
significa Telefone Digital para Surdos
(Deaf, na língua estrangeira), mas,
para utilizá-lo, o cliente precisa se
dirigir à agência, o que é incômodo
e até sem sentido, pois se já está na
unidade, pode muito bem procurar
algum funcionário para ajudá-lo.
Como intérprete de Libras, Cristiane destaca a preocupação com o
domínio da língua portuguesa, que
os surdos não têm. “A pessoa surda
fala Libras, então eu não sei se esse
profissional que faz o atendimento a
partir dessas mensagens, com o TDD,

Fotos: Secretaria de Imprensa

Cristiane Farias,
intérprete de Libras
(Língua Brasileira de
Sinais) e seu esposo, o
bancário surdo
Celso Farias, do
Banco do Brasil

Fábio Holanda, presidente
da Associação Brasileira de
Pessoas com Deficiência da
Região Nordeste

está capacitado para lidar com essa
realidade da falta de domínio da língua portuguesa por parte dos surdos”,
declara.
Cadeirante há dois anos e presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Deficiência da Região Nordeste,
Fábio Holanda dá exemplos tristes do
descaso dos bancos. Ele já ficou preso
numa agência, porque, na hora de sair,
o único bancário que tinha a chave do
portão alternativo havia ido almoçar.
“Isso é crime, é cárcere privado. Se a
pessoa foi almoçar, o problema não
é meu, o banco teria que ter dado um
jeito nisso”, diz. Outro constrangimento
aconteceu em Recife, numa agência
do Banco do Brasil, quando teve de
ser atendido fora da unidade, que não
dispunha da porta alternativa. “E isso é
comum, se você for escutar as histórias
das pessoas com deficiência, isso é
bastante comum”, conta.
O militante da causa da acessibilidade afirma que não há caixas
adaptados em Fortaleza. O que há
são caixas preferenciais, ainda assim
em descumprimento da lei, já que o
certo seria a pessoa ter preferência em
qualquer caixa, tão logo chegasse à
agência, e não esperar para ir a um úni-

co caixa. Fábio é cliente do Bradesco
e conta que o caixa da Universidade
de Fortaleza (Unifor), tem o símbolo
da acessibilidade, mas é muito alto,
o que dificulta a visualização da tela.
Os estacionamentos também são
outro grande problema, as rampas
são muito inclinadas, não obedecem
às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Até os
banheiros estão fora das normas: as
dimensões não são adequadas, não
têm sinalização em Braille (e quando
há, em outros espaços, muitas vezes
os caracteres estão de cabeça para
baixo) e, o pior: os sanitários acessíveis
deveriam estar em outra entrada, independente, e não junto dos banheiros
comuns.
Fábio diz que, frente a tantas adversidades, o objetivo da Associação
das Pessoas com Deficiência é fazer
um intercâmbio com a sociedade – e,
nesse caso específico, com as instituições bancárias – para que esse tipo
de ignorância não aconteça mais. “Os
bancos têm uma tarefa muito maior,
porque tanto o público interno pode
ser penalizado, através de multas,
quanto o público externo, com o atendimento precário”, declara.
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[ Previdência ]

Fundo de Pensão: vale a pena inves
É possível chegar à aposentadoria
sem problemas financeiros? Esse é o sonho de todo trabalhador. Mas, segundo
as caixas de previdência dos bancos
públicos, a chave é um bom planejamento, principalmente levando-se em
conta que previdência é um assunto de
longo prazo. Por onde começar? Os especialistas são unânimes: antes de fazer
o investimento em previdência fechada,
ou fundo de pensão, o bancário precisa
analisar os ganhos que terá após sua
aposentadoria e conhecer os produtos
disponíveis para escolher o que é mais
adequado dentro do seu fundo de
previdência para a sua idade, renda
e situação fiscal. Prever qual será seu
salário na aposentadoria é uma tarefa a
ser cumprida principalmente por quem
está perto de se aposentar.
Para os economistas, um fundo
de pensão é um bom investimento,
desde que seja bem administrado.
Para o bancário é um bom negócio,
pois investir nessa previdência é estar
pensando num futuro melhor, dada a
incerteza da previdência pública. “A
pessoa tem que ser previdente, tem
que pensar no futuro. Daí é que vem
a ideia da Previdência Complementar.
A pessoa guarda um pouco todo mês
e depois lá na frente esse fundo vai se
encarregar de pagar o seu salário ou
seu benefício quando estiver mais velho,

aposentado”, afirma o presidente da
Associação dos Aposentados do BNB
(AABNB) Miguel Nóbrega, lembrando
que cada real que o trabalhador coloca nesse fundo, o patrão coloca uma
quantia igual para ele. Essa quantia
junta é que vai ser aplicada e investida
para depois pagar os rendimentos aos
participantes, ou seja, complementar ao
que ele recebe como benefício público.
CONTRIBUIÇÃO QUE VALE
UM FUTURO TRANQUILO – No
Caso da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste do
Brasil (CAPEF), o fundo de pensão está
em equilíbrio, embora esteja cobrando
uma contribuição alta, como admitem
os assistidos, segundo informa o presidente da AABNB, Miguel Nóbrega.
Porém, a justificativa é que estão sendo
solucionadas pendências passadas e a
administração já está com ações judiciais para que o patrocinador, no caso o
BNB, entre com a contribuição devida.
O patrimônio da CAPEF está hoje em
torno de R$ 2,2 bilhões.
Hoje, os bancários do BNB da
ativa contribuem com algo em torno
de 10% do seu salário para a CAPEF,
enquanto os assistidos (aposentados e
pensionistas), contribuem com 23%.
Vale ressaltar que o Banco contribui
com iguais percentuais, daí ser esse

investimento um dos mais seguros
para o futuro do bancário. A CAPEF
criou um novo plano de benefícios
na modalidade de Contribuição Variável e, em princípio, será oferecido
aos novos funcionários do BNB. O
benefício suplementar à renda de
mada
aposentadoria programada
erá
da Previdência Social será
concedido em duas fases::
a primeira oferece uma
renda certa a prazo
certo com duração de
22 anos; a segunda
garante renda vitalícia
que se inicia após o
fim da fase de renda
certa a prazo certo.
Já a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasilil
(PREVI) administra um pa$ 140
trimônio de mais de R$
didato da
bilhões. Segundo o candidato
Chapa 3, “Unidade na Previ”, à diretoria de Administração, Paulo Assunção,
administrar esse patrimônio alto é muito
melhor do que administrar um patrimônio pequeno individual de cada um.
“Se o trabalhador tem uma poupança
de pessoa física, individual, ele pode ter
alguns milhares de reais. Então vai num
banco fazer um investimento, comprar
um negócio com esse dinheiro pequeno

Opinião de quem investiu
“Valeu a pena, sim, investir
na CAPEF, inclusive porque é
uma complementação à aposentadoria. O que seria de mim
só com o INSS? Hoje a CAPEF
me paga cerca de 150% a mais.
Recebo como aposentadoria
do INSS, R$ 3 mil e da CAPEF,
cerca de R$ 5 mil mensais”,
afirma Waldir Faria Freitas, aposentado do BNB, com 21 anos
de serviços prestados ao banco,
onde entrou como ajudante de
serviço e saiu como auditor.
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“É muita diferença do que
eu recebo da aposentadoria
do INSS. A Previ me paga uma
complementação muito maior.
Isso me dá satisfação de ter
contribuído tantos anos para
a previdência dos funcionários
do Banco do Brasil. Veja que
diferença: do INSS eu recebo R$
2.021,00 e da Previ eu recebo R$
11.297,00...faz muita diferença”,
anuncia Moacir Bispo Bezerra,
aposentado do Banco do Brasil,
com 30 anos de serviço.

[ Previdência ]

estir em previdência complementar?
e, seguramente, o seu dinheiro não vai
render tanto quanto rende um patrimônio de um fundo de pensão”, disse.
PATRIMÔNIO SEGURO – “Num
fundo de pensão,
p
como o dinheiro é
muito alto,
alto ele descobre melhores
e maiores
ma
oportunidades de
renda.
ren
É um excelente negócio
g
investir em fundo
de pensão e, historicamente, tem crescido
muito mais do que
a inflação. Além do
mais, nem todas as
pessoas têm disciplina
pessoal para guardar
de forma individual um
patrimônio seguro para
suprir suas necessidades
q
quando
estiverem mais
velh
velhas”,
disse Assunção.
Q
Qualquer
fundo de pensão
c sta um
mp
custa
percentual do salário do
trabalhador na ativa. No caso dos funcionários do BB, os novos, descontam
7% dos seus salários e o patrão cobre
com igual valor, todos os meses. A ideia
é que esse dinheiro seja suficiente para
uma aposentadoria básica. No caso
do plano do Banco do Brasil, se o bancário quiser “turbinar” essa poupança,
se ele tiver tranquilidade econômica
para aumentar essa sua contribuição,

dependendo do tempo de carreira que
ele tem e do seu comissionamento, ele
pode ir aumentando esse percentual até
cerca de 17%. E o banco contribui com
igual valor.
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL –
Já o Fundo dos Economiários Federais
dos empregados da Caixa Econômica
Federal (FUNCEF), conta hoje, no Ceará, com mais de dois mil assistidos da ativa, 587 aposentados e 105 pensionistas.
Em todo o Brasil, são mais de 100 mil
assistidos. O patrimônio administrado
pela FUNCEF, atualmente, é de cerca
de R$ 40 bilhões. Para os empregados
da ativa, a contribuição com o Fundo
de Pensão varia de 5% a 12% dos seus
salários, sendo que a Caixa Econômica
Federal entra com igual percentual de
contribuição. Quanto aos aposentados
e pensionistas, a contribuição varia dependendo do plano, ou seja, no Plano
REG Replan saldado, o percentual é de
1% sobre o que o trabalhador recebe de
aposentadoria complementar; no plano
REB contribui com 2%; e no Novo Plano,
o percentual é também de 1%.
A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Estado do Ceará –
BEC (CABEC) existe desde 1971 e hoje
tem 1.233 participantes, dos quais
7920 recebem a complementação e
513 são ativos. A contribuição paritá-

“Todo mundo deve contribuir
como eu fiz. É uma poupança que
a gente faz para o futuro. Temos
que pensar quando pararmos de
trabalhar. Não sei o que seria da
minha aposentadoria se não fosse
essa complementação. Recebo R$
2.447,00 do INSS e R$ 4.345,00
da FUNCEF. Valeu a pena sim e
recomendo aos mais jovens que
façam como eu, que pensem no
futuro”, disse Maria Celeste de
Sampaio, aposentada da Caixa,
onde prestou 32 anos de serviço.

ria tem três níveis e varia entre 3,45% a
12,65%, exigindo no mínimo 20 anos
de contribuição e idade de 55 anos ao
se aposentar. O patrimônio da CABEC
hoje é de R$ 256 milhões, segundo
informa o membro eleito do Conselho
Deliberativo, Erotildes Teixeira. Segundo ele, a CABEC é multipatrocinada
e complementa com o salário que o
funcionário recebia na ativa, sendo
seus patrocinadores Alvorada Cartões,
Crédito, Financiamento e Investimentos
S.A (empresa do Bradesco) e a própria
CABEC.
MAIOR TRANQUILIDADE –
Para o diretor eleito de Seguridade da
PREVI, Ricardo Sasseron, vale a pena
investir em fundo de pensão. “Vale muito
a pena investir em fundo de pensão, ou
previdência complementar. Os funcionários do Banco do Brasil, assim como os
da Caixa e de outros bancos, têm uma
média salarial que é superior ao benefício que eles receberão do INSS quando
se aposentarem. Para conservar, após
a aposentadoria, uma renda próxima à
que recebiam na ativa, estes trabalhadores devem contribuir para a previdência
complementar. Se não, podem ter uma
queda de rendimento variável depois da
aposentadoria. A opção fundo de pensão se apresenta como muito boa para
uma aposentadoria tranquila”.

“Quando pensamos em
complementação salarial na aposentadoria, vale a pena. É uma
forma de manter o padrão de
vida de quando estava na ativa.
Fundo de pensão vale a pena por
ser uma poupança para o futuro
do trabalhador e também por ser
a poupança que mais investe no
desenvolvimento do País. Hoje,
meu salário é igual da ativa pois
recebo R$ 2 mil do INSS e cerca
de R$ 1 mil da CABEC”, informa
Erotildes Teixeira, aposentado do
BEC após 35 anos de serviço.
Revista O Bancário nº 04 – Maio/Junho de 2010
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[ Previdência ]

Regulação e Fiscalização
dos Fundos de Pensão
COMO ERA
SPC – Secretaria de Previdência
Complementar, órgão do Ministério da
Previdência Social, responsável pela
formulação de políticas para o setor,
fiscalização e supervisão.
Estrutura – Não tem quadro de
pessoal nem orçamento próprio. O quadro de pessoal é formado por servidores
da Previdência Social, sendo o cargo de
secretário uma prerrogativa do ministro.
Conselho de Gestão de Previdência Complementar – órgão de
análise e solução dos problemas do setor.

COMO FICA
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
autarquia especial, vinculada ao Ministério da Previdência, dotada de autonomia
administrativa e financeira, com patrimônio próprio.
Estrutura – Diretoria colegiada,
composta de um diretor superintendente
e mais quatro diretores, todos indicados
pelo Ministro da Previdência e nomeados
pelo Presidente da República. O quadro
de pessoal será formado por meio de
concurso público, sendo 100 especialistas em previdência complementar, 50
analistas administrativos e 50 técnicos
administrativos.
Conselho Nacional de Previdência Complementar – Substituirá
o Conselho de Gestão como órgão
regulador do regime.
Secretaria de Políticas de
Previdência Complementar – Substituirá a atual Secretaria de Previdência
Complementar. Será um órgão mais
enxuto e cuidará apenas da formulação
de políticas para o setor, cabendo à Previc
a supervisão e a fiscalização.
Dotação orçamentária – Recursos do Orçamento Geral da União
mais Taxa de Fiscalização e Controle da
Previdência Complementar (Tafic) a ser
paga quadrimestralmente pelas próprias
entidades. O valor varia de R$ 15 a R$
2,2 milhões, dependendo do tamanho
do fundo.
Foi também criada uma Câmara
de Recursos da Previdência Complementar, com sete integrantes, entre os
quais representantes das entidades e dos
participantes.
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Perguntas mais frequentes sobre
Fundo de Pensão
O que são fundos de pensão?
São entidades fechadas de previdência, organizadas por empresas ou
grupos de empresas, com o objetivo de
realizar investimentos para garantir uma
complementação da aposentadoria aos
empregados que aderirem ao plano. O
dinheiro investido forma um patrimônio
que é aplicado em imóveis, ações e
renda fixa, dentro de limites estabelecidos pelo Banco Central. Quando
o empregado se aposenta, passa a
receber o benefício mensalmente. Se
sai da empresa, tem direito de retirar a
parte que contribuiu.
Quais as vantagens de entrar para um fundo de pensão?
O participante de um fundo pode
deduzir até 12% de sua renda tributável. Para a empresa que contribui, a
vantagem é que ela pode descontar
até 20% das receitas operacionais.
Nesse tipo de fundo, normalmente as
taxas de administração e carregamento
são menores do que se optasse por um
fundo individual. Outro ponto positivo
é que a contribuição já é descontada
mensalmente do salário, o que facilita
a vida do investidor indisciplinado.
Quais as desvantagens de
entrar para um fundo de pensão?
É um investimento de baixa liquidez, já que só é possível resgatar os
recursos do fundo com antecedência
quando você sai da empresa ou é demitido por ela.
Quais os riscos do investimento em um fundo de pensão?
O maior risco é de que o fundo
não consiga fazer o pagamento do
benefício. Por isso, é importante ficar
atento às notícias que saem sobre os
fundos e acompanhar as informações
de investimentos que o gestor do fundo
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é obrigado a enviar trimestralmente. A
lei obriga a que esses fundos publiquem
anualmente balanços
Como ingressar em um fundo de pensão?
Se a empresa em que você trabalhar oferecer esse benefício, procure o
departamento de Recursos Humanos.
A contribuição mensal será feita por
desconto na folha de pagamentos e
vai depender da forma como o plano
é feito. Se for por benefício definido, a
contribuição pode variar para atingir
o valor que você quer receber. Se for
um plano tipo contribuição definida, a
contribuição será sempre a mesma, a
menos que você deseje alterá-la.
Como a empresa contribui
para os fundos de pensão?
Normalmente, as empresas contribuem com uma parte igual à do
funcionário. Em outras vezes, a empresa
apenas negocia taxas melhores para
os funcionários, sem contribuir para
o fundo.
Para quem eu reclamo se
não estiver satisfeito com meu
fundo de pensão?
Deve reclamar na Secretaria de
Previdência Complementar, que é
o órgão fiscalizador dos fundos de
pensão, subordinado ao Ministério da
Previdência e Assistência Social.
Tenho garantias de que meu
fundo não vai quebrar?
Não, porque qualquer fundo pode
quebrar se a gestão realizar aplicações
equivocadas. Por isso é necessário ficar
atento.
Não estando satisfeito com a
administração do fundo de pensão, pode transferir o fundo de
reserva para outra instituição?
Não.

[ Lei das Filas ]

Bancos são condenados pela Justiça por
demora no atendimento

“PÚBLICO E NOTÓRIO”. FOI ASSIM QUE A OAB DESCREVEU A MOROSIDADE DOS BANCOS NO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO. O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ SEMPRE DENUNCIOU A
SITUAÇÃO CALAMITOSA NAS AGÊNCIAS.
A Justiça condenou sete bancos a pagar
R$ 500 mil, cada um, de indenização por danos morais coletivos, em razão da demora no atendimento
ao público. A decisão foi tomada pelo juiz substituto
André Luiz Fernandes, da 1ª Vara Federal no Ceará.
A ação havia sido ajuizada em fevereiro de 2007
pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – secção
Ceará. Foram condenados os bancos Bradesco, Itaú,
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, HSBC, Unibanco
e Santander. A decisão foi em primeira instância e
ainda cabe recurso no Tribunal Regional Federal (TRF)
da 5ª Região, em Pernambuco.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/CE, Eginardo Rolim, explica que a
OAB havia ajuizado a ação a fim de que “o Judiciário
reconhecesse que a demora no atendimento se torna
um dano moral à coletividade”. Ele lembra ainda que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
22, cobra eficiência no serviço público.
Outro ponto apontado pela OAB é o fato de
que a demora no atendimento viola o princípio da
dignidade humana. “Ficar em pé numa fila, sem poder
ir ao banheiro, à espera de um atendimento é uma
violação à dignidade”, reitera.
A decisão do magistrado havia sido tomada no
dia 30/3. Eginardo Rolim explica ainda que a Caixa
Econômica Federal (CEF) também havia sido acionada, mas não foi apenada a pagar indenização,
porque havia sido condenada em uma ação similar,
movida pelo Ministério Público há aproximadamente
cinco anos.
As liminares judiciais que proibiam a fiscalização
nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Nordeste de Crateús caíram
após julgamento em que foi dado ganho de causa
ao Decon. “Todas essas liminares caíram, mesmo
porque a maioria das liminares era baseada na falta
de tempo para os bancos se adequarem à lei. Com
o próprio tempo, essas liminares não surtiram mais
efeito”, disse o secretário executivo do Decon, João
Gualberto Feitosa.
As indenizações, somadas, totalizam R$ 3,5
milhões. De acordo ainda com Eginardo, caso as
condenações sejam confirmadas em instâncias superiores, o montante será revertido em prol do Fundo
Nacional de Direitos Difusos. Trata-se de um fundo
para o recebimento de indenizações por violações ao
direito coletivo, como, por exemplo, danos ambientais.

Sindicato está sempre alerta
Os bancários se preocupam com a questão, pois, além de
atingir negativamente a sociedade, sobrecarrega os trabalhadores.
Como resultado da última Campanha Salarial, a categoria conseguiu que o Banco do Brasil contratasse mais 10.000 funcionários
– 5.000 em 2010 e 5.000 em 2011 –, além de 5.000 adolescentes aprendizes. Já a Caixa Econômica Federal se comprometeu a
contratar mais 5.000 funcionários.
O diretor do SEEB/CE e funcionário do Banco do Brasil, Bosco
Mota, ressalta a importância da mobilização feita pelo Sindicato
dos Bancários do Ceará para exigir respeito aos usuários de bancos. “Quando o Sindicato chega às agências, faz manifestações,
usa faixas, discursos, aí o banco dá uma recuada, porque é a
imagem do banco”, afirma.
“Os problemas das filas acontecem em todos os bancos,
mas a situação é pior nos bancos públicos”, explica Mota. Ele
exemplifica com o caso do Banco do Brasil: “em 2008, o BB, especificamente, diminuiu 5.000 caixas em todo o País. E no Ceará
não foi diferente”, diz Mota.
O cliente do Banco do Brasil, Nacélio Timbaúba, reclama da
demora no atendimento. Ele já havia mantido uma conta corrente em 1987 e agora, em 2010, precisou abrir uma nova conta
para receber a aposentadoria. “Olha, eu entrei na fila às 14h53.
Consegui chegar ao balcão às 17h37. São quase três horas de
espera e, apesar de ter cadeiras, não tem quem aguente!”, desabafa. Nacélio já foi cliente do Bradesco e afirmou que, por lá, a
situação não é muito diferente, embora seja um banco privado.
ENTENDA A LEI
• A lei 13.312, de junho de 2003, foi sancionada pelo ex-governador Lúcio
Alcântara. A iniciativa havia sido proposta pelo deputado Adahil Barreto.
• Em seu artigo 1º, a lei diz que “todas as agências bancárias estabelecidas no Estado do Ceará ficam obrigadas a manter, no setor de caixas,
funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de modo a
permitir que cada um destes seja atendido em tempo razoável`”.
• O tempo razoável é de 15 minutos ou 30 minutos em véspera ou em
dia seguinte a feriados; em data de vencimento de tributos; em data de
pagamento de vencimentos a servidores públicos; em data de início e
final de cada mês.
• O consumidor pode fazer sua reclamação através do site do Decon (www.
decon.ce.gov.br), no link “Fale com o PROCON”, ou pelo telefone (85)
3452-4505. Caso queira formalizar a denúncia, o consumidor tem que
se dirigir ao Decon com a senha tirada no banco e com o boleto emitido
no atendimento do caixa em que consta o horário da saída da agência.
Revista O Bancário nº 04 – Maio/Junho de 2010
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[ Bibliotecas ]
Foto: Secretaria de Imprensa

Leituras da
cidade – a
trilha do
saber no
Centro de
Fortaleza
O livro é dupla delícia, já dizia
Mário Quintana: “traz a vantagem de a
gente poder estar só e ao mesmo tempo
acompanhado.” Para quem é apaixonado pela leitura, Fortaleza conta com
boas bibliotecas, em termos de acervo.
Reivindicadas há tempos – o pessoal
da Padaria Espiritual usava bastante o
jornal O Pão para pedir esses equipamentos culturais –, muitas são mantidas
sem apoio do Governo do Estado ou
da Prefeitura, estando a cargo de quem
ama a memória e o saber. A revista
O Bancário apresenta três bibliotecas
da cidade: a da Academia Cearense
de Letras, do Centro Cultural Banco
do Nordeste e do Instituto Histórico,
Geográfico e Antropológico do Ceará,
todas no Centro.
Rua Rosário, 01. Ao lado da Igreja
do Rosário, construída pelos escravos
no século XVIII, o prédio que um dia
abrigou o Palácio da Luz é ocupado
pela Academia Cearense de Letras, desde a década de 1980. No imponente
corredor, a atmosfera tem um quê de
nobre e severa. O piso é de madeira;
as estantes, antigas e de madeira bem
trabalhada dão abrigo a livros doados
pelas famílias de escritores cearenses,
como Moreira Campos, Fran Martins
e o primeiro reitor da Universidade Federal do Ceará, Antônio Martins Filho.
Além do acervo do Clã, grupo literário
cearense fundado em 1943, do qual
participaram inúmeros escritores de renome. Também chama a atenção uma
estante da antiga Academia Francesa
14

de Letras – Zola, Baudelaire, Rimbaud,
Proust, todos em edições lindas e antiquíssimas, do fim do século XIX – e um
arquivo com as correspondências do
escritor Milton Dias.
Adentramos a biblioteca Justiniano
de Serpa. Ali, estão livros e periódicos
raros, reunidos desde a fundação da
Academia, em 1894, a partir de doações. Regina Paiva, bibliotecária, estima
que o acervo total da Academia seja de
20 mil títulos. “São muitos livros raros.
Tem números do Almanaque do Ceará
que só estão aqui. Além de revistas
literárias como a Fon Fon e a Valor, e
a própria revista da Academia. Temos
também as leis do Ceará, recentemente
reeditadas pela Assembleia Legislativa – os números de 1835 a 1861 só
havia aqui – e vários livros de Gustavo
Barroso”, diz, orgulhosa e ciente do
valor do acervo.
Infelizmente, nem todos os livros e
periódicos estão disponíveis para consulta, pois falta espaço para alocá-los
na sala da biblioteca. O local também
precisa de reparos na estrutura, já que
as goteiras são visitantes intrusas durante a quadra invernosa. O espaço,
assim como toda a Academia de Letras,
é mantido apenas pela contribuição dos
acadêmicos.
A biblioteca não recebe tantos
visitantes, mas o público é, em sua
maioria, de pesquisadores em História
ou Literatura. Alguns são “cadeira
cativa”. “Ah, tem gente que já sabe
onde é que estão os livros. Tem o ‘seu’
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Claymilton, policial aposentado, que
vem sempre aqui fazer pesquisas e a
gente faz de tudo pra ajudar. Tem até
uns momentos de diversão juntos, às
vezes”, conta Regina. O espaço é mantido pelos acadêmicos e está aberto à
visitação de segunda à sexta, das 8 às
13 horas. Alguns livros podem ser xerocados, porém, a saída só é permitida se
acompanhada por algum funcionário
da Academia.
Saindo da Academia, pegamos
uma pequena travessa e entramos à
esquerda na Rua Floriano Peixoto. Próxima parada: o Centro Cultural Banco do
Nordeste. A biblioteca foi criada junto
com o Centro, em julho de 1998. O espaço é bastante moderno e conta com
trabalhos de artistas cearenses contemporâneos logo na entrada. Aqui, não há
livros raros, entretanto, dá gosto de ver:
tudo muito bem iluminado e arrumado,
títulos novos e bastante recentes. Também estão disponíveis revistas nacionais
e jornais diários. “O Centro dispõe de
uma verba mensal, garantida, só para
a aquisição de livros. Então, estamos
sempre comprando novos títulos e/
ou repondo os exemplares velhos, que
doamos”, explica Ana Maria Amaral,
bibliotecária.
A biblioteca dispõe de 15 mil
livros, periódicos, DVDs e, mais recentemente, áudio-livros, para pessoas
cegas. Há um acervo infanto-juvenil e
um acervo em braille (com 300 títulos),
duas salas de estudo em grupo, uma
sala de estudo individual, duas salas

[ Bibliotecas ]
de vídeo e uma sala de áudio. Além
disso, a biblioteca virtual conta com 15
computadores e cada pessoa pode ter
acesso à Internet durante uma hora por
dia. São oferecidos dois cursos de Internet por mês – um básico e um intermediário – e, duas vezes ao ano, um curso
específico para a inclusão das pessoas
da terceira idade no mundo virtual. O
público é de pessoas que circulam no
Centro da cidade e, principalmente, de
jovens que se preparam para o vestibular ou outros concursos. São cerca de
800 visitantes por dia, interessados, a
maioria, em literatura e em filmes, que
podem ser assistidos na sala de vídeo.
O horário de visitação é de terça-feira
a sábado, das 10 às 19 horas, e, aos
domingos, das 10 às 18 horas.
Rua Barão do Rio Branco. Em
frente à Praça do Carmo um prédio
pomposo e vestido de amarelo é a sede
do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará, criado em 1887.
Passando as grades verdes, percorre-se
um longo corredor e, ao final deste,
já em outro prédio, está instalada a
biblioteca do Instituto, riquíssima, com
35 mil títulos, entre livros, almanaques,
revistas e jornais. Não há muito de
literatura. O forte mesmo é História,
Geografia e Antropologia, como explica a bibliotecária Maria Solange
Oliveira. Ela conta que todo o acervo
é fruto de doação, desde o começo,
“à época do Barão de Studart”, como
se refere ao período da fundação do
Instituto. Os jornais são as fontes mais
procuradas, segundo a bibliotecária, e
vários pesquisadores que frequentam o
local estudam genealogia.
A hemeroteca conta com periódicos produzidos nos séculos XIX, XX e
XXI, dentre eles A República, O Ceará,
O Cearense, O Povo, O Unitário, Diário do Nordeste e outros. Infelizmente,
alguns não estão em condições de
pesquisa, mas foram contemplados por
um projeto do Ministério da Cultura que
está digitalizando o acervo hemerográfico para disponibilizá-lo, como já foi
feito com a revista do Instituto, no site
da casa. Além disso, 12 mil documentos
manuscritos também estão em processo
de restauração e digitalização. Dentre
esses documentos, vários pertencentes a Capistrano de Abreu, cearense
considerado um dos mais importantes
historiadores brasileiros.

Fotos: Secretaria de Imprensa

Biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste

Biblioteca da Academia Cearense de Letras

Biblioteca do Instituto Histórico, Geográfico e
Antropológico do Ceará

Biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste
dispõe de um acervo infantojuvenil

MAIS BIBLIOTECAS
ARQUIVO PÚBLICO – Rua Senador Alencar, 348. Funciona das 8 às 18 horas. Fone: (85)
3101.2614.
TJA – Rua Liberato Barroso, 525. A biblioteca fica aberta de terça a sexta-feira, das 8 às 18
horas. Fone: (85) 3101.2584.
CASA DE JUVENAL GALENO – Rua General Sampaio, 1128. Atualmente, a biblioteca passa por
uma reforma. A reabertura está prevista para o final do mês de julho. Fone: (85) 3252.3561.

Por contar com vasto e raro acervo,
a biblioteca acolhe vários pesquisadores que são presença constante. “Tem
um senhor que estuda o futebol. Ele
vem aqui há muitos anos, já tem o
cantinho dele ali.”, diz Solange. Pessoas de fora do Ceará ligam à procura
de informações ou se deslocam até
Fortaleza para pesquisar no Instituto.
Há ainda obras muito raras que ficam
num cofre. Sobre isso, Solange conta
a história de uma pesquisadora alemã,
que depois de muito insistir, conseguiu
o aval da direção do Instituto para ter
acesso a esses livros e poder, assim,
concluir sua pesquisa.
Dos 35 mil títulos, 14 mil encontram-se catalogados no sistema virtual
que está disponível para consulta
pelos usuários. O acervo não pode
ser xerocado, mas fotografias são
permitidas. Entretanto, para isso, o
usuário paga uma taxa de R$ 1,00
por página de jornais, e, no caso de
livros, R$ 5 para fotografar até 20
páginas e, além desta quantidade,

50 centavos por fotografia.
Até 2007, os pesquisadores eram
livres para fotografar as páginas que
quisessem, sem precisar pagar por
isso – agora precisam desembolsar
uma taxa. A historiadora, professora
aposentada da UFC e sócia do Instituto, Valdelice Girão, destaca a situação
financeira vulnerável do lugar. A única
renda fixa de que o espaço dispõe é
a cota paga pelos 40 sócios – que,
segundo ela, nem todos pagam em
dia – e o aluguel dos fundos da propriedade, que funciona atualmente
como estacionamento. “Olha, se você
me perguntar se o Instituto vai bem, eu
vou dizer que sim. Sim, vai bem, mas
eu não sei até quando. Porque esses
projetos vão passar, são temporários,
não é?”, reflete. Os projetos ganhos
possibilitaram que, recentemente, o
Instituto conseguisse mais verba e pudesse estender o horário de visitação
à biblioteca. Antes, era só pela tarde.
Agora, o local está aberto das 8 às 12
horas e das 13 às 17 horas.

Revista O Bancário nº 04 – Maio/Junho de 2010
Sindicato dos Bancários do Ceará

15

[ Eleição 2010 ]

Como vota o brasileiro?
EM 2010, O BRASIL SE PREPARA PARA UM ANO DE ELEIÇÕES
PARA PRESIDENTE, GOVERNADOR, SENADOR, DEPUTADO FEDERAL
E DEPUTADO ESTADUAL. O PROCESSO ELEITORAL MEXE COM O
COMPORTAMENTO DO BRASILEIRO, QUE TEM A OPORTUNIDADE
DE “DIZER”, ATRAVÉS DO VOTO, O QUE PENSA E COMO PENSA A
POLÍTICA EM TODA SUA EXTENSÃO. PARA DAR UMA VISÃO DE COMO
PENSA, OU COMO VOTA O BRASILEIRO, A REVISTA O BANCÁRIO
ENTREVISTOU FRANCISCO JOSÊNIO, PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTICA
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) E DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ (UFC) E DOUTOR EM CIÊNCIAS POLÍTICAS PELA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). SEGUNDO ELE, NÃO É SÓ A
FORMA DE VOTAR QUE ESTÁ MUDANDO: É A SOCIEDADE BRASILEIRA,
COMO UM TODO, DE MANEIRA INTEGRADA.
O Bancário – Como vota o brasileiro? Quais são os critérios que
as pessoas costumam utilizar para
escolher os seus representantes?
Francisco Josênio – A pergunta
é interessante e toca na questão mais
importante hoje, que é a mudança por
que o ato de votar está passando. Até
pouco tempo atrás, na realidade, não
tinha nenhuma motivação extra – estou
dizendo na média mais “normal” da
sociedade –, na medida em que a democracia brasileira é delegativa, quer
dizer, você votava num deputado e ele
ganhava um “passe” para o “mercado
político”. Então, isso só teria sentido se
o candidato oferecesse alguma benesse
em troca para o eleitor. Na realidade
era uma forma não apenas clientelista,
mas até de compra de voto, na medida
em que você não via nenhum motivo
de votar numa perspectiva ideológica.
Existia o voto mais ideológico, mas isso
não seria o comum das pessoas. E aí, o
que está mudando hoje? Está mudando
a sociedade brasileira, como um todo.
A coisa não é só individual. É integrada. Está mudando porque a sociedade
brasileira entrou, com o pé direito, no
mundo neoliberal. As elites optaram por
caminhar na direção do neoliberalismo,
da sociedade de mercado, o que é
estruturalmente já conhecido, porque
a Europa já passou por esse caminho.
Isso funciona mais ou menos da seguinte forma, para ser didático: o governo,
sobretudo a partir de Collor, introduz o
elemento mais revolucionário do mer16

cado, que é a competição, e quando
introduz a competição, não tem retorno
mais; introduz uma lógica do lucro e da
ambição, do individualismo, dentro de
uma sociedade competitiva. Isso gera
um verdadeiro estado de guerra civil,
o chamado “estado de natureza”. Você
quebrou a ética tradicional que dava o
convívio civilizatório às pessoas, pelo
companheirismo, e as pessoas passam
a ser indivíduos egoístas. Nesse processo de desproteção do indivíduo em
relação ao Estado, ele vai necessitar,
agora, que seu voto tenha um peso
político. Na realidade, isso é uma coisa
nova, é um processo que não é linear,
nem permanente, tem “bolsões” de
conservadorismo, e a sociedade brasileira tem mecanismos de aproveitar as
várias formas de organização da sociedade, as mais burguesas, ideológicas,
mais tradicional, do companheirismo,
clientelista... Tudo isso está sendo representado no voto e é esse o momento
em que se precisa de uma reforma
política no sentido de dar à sociedade,
uma democracia mais representativa e
menos delegativa. Esse é o papel da
reforma política hoje.
O senhor acha então que o
voto está se tornando cada vez mais
ideológico?
Francisco Josênio – Na realidade, é o seguinte: quando a gente fala
em voto ideológico, a gente fala que
os partidos políticos passaram a ter um
papel muito mais expressivo do que
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a delegação ao deputado. Quando
a Justiça interpretou a Legislação e
disse que o voto não é do deputado,
mas do partido, já foi uma mudança
muito importante, não é? Foi uma
reforma política que vai trazer efeitos
muito lentamente, mas traz, porque o
partido agora pode, em determinados
momentos, e já começa a acontecer,
dizer: “bom, você não está na linha do
partido, então, o voto é do partido”.
O eleitor começa a perceber que está
votando no partido, e o partido precisa
ser, como na lógica neoliberal, uma
empresa. Precisa “vender” um projeto,
alguma coisa, para o seu eleitor – “fidelizar” o eleitor.
Essa percepção do partido
como portador de um projeto, e os
eleitores que votam num partido
pelo projeto, vale para todas as classes, ou as classes mais desfavorecidas votam pela questão econômica?
Francisco Josênio – Essa é a
lógica que está se processando na
medida em que o Brasil deu um passo
na direção do neoliberalismo. E isso
pode ter retorno, não quer dizer que
vá continuar, mas a tendência hoje é
fortalecer esse processo, na medida
em que o Brasil, hoje, está saindo da
sua posição, como um País, no mundo
global, que apenas era dependente e
subserviente, para um país que está
querendo ser uma liderança global, no
mundo do mercado global, na política
global.

[ Eleição 2010 ]
Mas há resistência à participação nesse processo. Nas últimas
eleições, em 2008, o índice de votos
nulos atingiu 15% em Fortaleza.
Francisco Josênio – Eu acho que,
se chegar a mais, ainda é normal, porque o voto nulo é também uma forma
de participação. Tem vários movimentos
que pregam o voto nulo, além daqueles céticos e individualistas, que não
acreditam na política pela própria propaganda que a imprensa tem feito em
relação ao Congresso, que está nessa
fase de transição. Agora, o Brasil não
precisa de tantos partidos. Sobretudo
partidos que não têm conotação de
esquerda. Muitos partidos são frutos,
às vezes, de braços de partidos, que
querem utilizar a propaganda eleitoral
para fazer a “revelação bombástica”.
Então, o partido está sendo negócio,
na medida em que está sendo criado
para dar tempo de televisão.

pela briga dos Poderes. O Judiciário
sofre uma reforma pelo Legislativo, porque cria um CNJ (Conselho Nacional
de Justiça), um controle externo que o
Judiciário não queria. E o Judiciário,
como revanche, interpreta uma lei e
dá o poder ao partido, como dono do
mandato. Isso já foi uma reforma muito
significativa! Esses dados secundários,
como o voto facultativo – que eu acho
que chega –, na realidade vai chegar,
independente dos políticos. A reforma
é uma mudança na cidadania, devido
a uma mudança que a sociedade está
atravessando. Então, nós estamos tendo
um momento de transição muito forte,
de uma sociedade tradicional, de uma
ética cristã, para uma sociedade de
indivíduos, individualistas, interesseiros,
numa ética liberal democrática, onde
você perde a fé e o temor de Deus,
que era a base da ética cristã, e vai ter
que ter a ética liberal (que ainda não

Com relação ao voto facultativo, o que o senhor pensa?
Francisco Josênio – Na medida
em que o voto se torna ideológico, logicamente o voto não precisa ser obrigatório. O voto obrigatório é quando a
democracia é delegativa e se força as
pessoas a participarem. E aí as eleições
ficam uma festa. Mais do que qualquer
voto de cidadania – cidadão no sentido
mais clássico é aquele fiel ao Estado
laico, é aquele que o Estado está lá
apenas para protegê-lo, para ele poder
trabalhar e viver. É uma situação nova,
o Brasil está nesse processo de “casar”
a Sociedade Civil com o Estado; é um
processo de transição.

“

É muito recorrente ouvirmos
que o brasileiro não tem interesse
em política, e algumas pessoas
questionam se os eleitores sairiam
de suas casas para votar, se o voto
fosse facultativo.
Francisco Josênio – Se o voto
fosse facultativo, as pessoas iriam votar
em projetos de sociedade, e não em
pagar favores com o voto. Mas o voto
facultativo é um debate ainda secundário nesse processo de transição, porque
a reforma política está sendo feita a
reboque dos políticos, porque falam
em reforma, mas não têm interesse em
mudar, já que têm cálculos políticos
para a sobrevivência deles. A reforma
política está sendo feita, por exemplo,

O senhor acha que é possível
um Estado neutro? Porque, segundo vários autores, na realidade,
o Estado seria o representante de
uma classe.
Francisco Josênio – Isso. O Estado tentou se tornar mais civilizado
no século XX. Isso não quer dizer que é
possível, mas, pelo menos, Maquiavel
[1469-1527, considerado o fundador
da ciência política moderna] disse uma
coisa que é importante na ética liberal
democrática: “você não precisa ser,
você precisa parecer ser”. Na realidade, se o Estado não trata igual, você
perde a credibilidade nesse Estado e
ele perde a legitimidade. Essa ideia
de parecer ser é importante no Estado

Se o voto
fosse facultativo,
as pessoas iriam
votar em projetos
de sociedade, e não
em pagar favores
com o voto.

”

fortaleceu-se), que é o Estado punir
todos iguais quando eles não cumprem
a Lei. Fazer com que as pessoas temam
o Estado, já que não temem a Deus.

liberal democrático porque se ele não
parecer ser, perde as bases de sustentação. Podemos chegar lá? Tudo é
possível na política. Você pode reverter
tudo com mobilização. É um estado em
você precisar estar sempre convencendo as pessoas, porque a base agora é a
soberania popular. Se você quer mudar
qualquer ética política, pode se integrar
a um movimento.
Saindo um pouco da esfera
dos partidos, o senhor poderia comentar um pouco qual o lugar dos
movimentos sociais, dos sindicatos,
que reivindicam um fazer político,
também, porém fora dos partidos?
Francisco Josênio – Esse é exatamente o momento importante de
fortalecer os movimentos sociais, porque na realidade é a base do poder da
sociedade, a soberania popular, e as
leis também. Essas são as duas bases
– sustentação do poder não é mais de
origem divina, porque quando o poder
era de origem divina, não precisava
representar a sociedade, as pessoas
viviam, a nobreza não precisava dar
satisfações, apenas cobrando impostos
para dar segurança etc, a coisa do feudalismo. Agora não. A base do poder
é a soberania popular e as leis. E os
movimentos populares são essa base.
Não tem Sociedade Civil com base em
poder se ela está desorganizada. Precisa participar, organizar. Você ficar só na
sua, aceitar tudo, não é uma forma de
lidar com uma orientação democrática.
Então, autores do século XIX, que foram
aqueles que vivenciaram a explosão da
luta de classes, que foram Marx e Tocqueville, enfatizaram, respectivamente,
a igualdade e a liberdade – eram representantes da esquerda e da direita
–, e a necessidade de participação,
porque viam, nesse processo, a forma
de não chegar a governos autoritários.
Porque se não se participa, dá-se a
essas pessoas a possibilidade de se
tornarem autoritárias, e aí se paga um
preço forte. Você conhecer e forçar os
partidos a ter um projeto coerente, faz
parte do processo de amadurecimento
político. Eu sei que isso chega, como
chegou em outros países, mas chega
independente de educação política,
quando você necessita participar de
movimentos organizados, algo imprescindível para o fortalecimento da nossa
democracia. E o Brasil precisa.
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[ Sindicalismo ]

Atuação dos delegados sindicais é garantia
Conhecer os anseios dos funcionários e trabalhar junto com o Sindicato
para resolvê-los. É assim que Rosângela
Maria Oliveira resume a importância
do seu cargo de delegada sindical do
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
Não é somente Rosângela que vê o
representante sindical como a voz dos
seus colegas de unidades na defesa
dos direitos dos trabalhadores. Everton
Leite, delegado sindical da agência Parquelândia do Banco do Brasil, também
defende o compromisso: “você está
incumbido com uma missão com os
colegas, você é uma voz”, diz.
O movimento sindical atua em
uma área bastante ampla. Os sindicatos precisam estar a par do cotidiano
da categoria que representam para
conhecer as reais necessidades dos
trabalhadores. Como cada local de
trabalho tem suas especificidades, o
vínculo entre trabalhador e sindicato
pode ficar comprometido. É aí que
surge a importância do papel dos delegados sindicais, que são fundamentais
para a mobilização dos trabalhadores
na luta pelos seus direitos.
O representante sindical de base,
ou delegado sindical, tem como função primordial estabelecer o vínculo
entre o sindicato e os funcionários
de sua unidade. É ele que organiza
as demandas de ordem trabalhistas e
as repassa ao sindicato. Compete ao

delegado sindical promover reuniões
com os colegas da unidade – segundo
acordo prévio com o núcleo gestor –,
participar de plenárias, congressos,
atos e conferências promovidas pelo
sindicato e cooperar com a distribuição
de boletins e publicações do sindicato.
No caso da categoria bancária, o
delegado sindical deve conhecer bem
o dia a dia da sua agência e estar
sempre atento aos abusos cometidos
pelo banco. Por isso, é fundamental que
o representante sindical esteja sempre
bem informado do que acontece não
só na sua agência, como também nas
ações do movimento sindical e no
Brasil. Essa é a principal preocupação,
por exemplo, de Carolina Nogueira,

delegada sindical da agência Dom Luís,
da Caixa Econômica Federal. Na sua
função, ela busca “esclarecer os colegas do que está acontecendo, como o
Sindicato está atuando e divulgar as
ações realizadas em defesa do trabalhador, que muitas vezes não estão a
par do que está acontecendo”.
Porém, o delegado sindical não
pode atuar sozinho. Ele depende não só
da parceria do Sindicato, mas também
de toda a categoria. Rosângela, por
exemplo, diz que a principal dificuldade
que enfrenta é a falta de adesão dos colegas à luta pelos direitos dos trabalhadores. “Como o Sindicato pode ser forte
sem os seus representados juntos para
pressionar o nosso patrão?”, indaga.

Ser delegado contribuiu para sua c
“Eu já participava há muito tempo do movimento estudantil. Eu tinha já algum
histórico de saber que as coisas têm que ter organização para poder andar para
frente. Eu acho que um papel importante do delegado sindical é poder opinar e ser
um braço importante na organização do trabalhador. Você é muito mal visto na
dependência, porque você é sempre visto como uma pessoa que está botando o
trabalho dos outros para trás. Coisas erradas acontecem em toda organização do
trabalho e a gente ficava pensando em como não fazer a coisa errada. Às vezes, você
pensar em não fazer a coisa errada, não deixar os colegas fazerem as coisas erradas,
você é muito mal visto. É gente que quer ultrapassar o horário de trabalho, é gente
que é assaltado na porta do banco porque está saindo depois do horário... e, às
vezes, dentro da cultura organizacional, a pessoa vai sendo levada a fazer isso”
José Eduardo
(Banco do Brasil, agência na Aerolândia)
18
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[ Sindicalismo ]

ia de fortalecimento do movimento sindical
HISTÓRICO – O papel do delegado sindical tem importância histórica
no movimento sindical brasileiro. Clécio
Morse, diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, explica que, durante
o período da ditadura militar, em que
a repressão ao sindicalismo era muito
forte, os representantes sindicais foram
elementos que garantiram a sobrevivência dos sindicatos. Ele lembra o caso
dos metalúrgicos de São Paulo como
exemplo. Com a prisão da direção do
Sindicato dos Metalúrgicos, durante a
greve de 1979, foram os representantes
do sindicato, junto com a categoria,
que conseguiram continuar a paralisação, apesar da violenta repressão da
polícia. “Isso prova que a organização
nos locais de trabalho é um instrumento
que está na necessidade cotidiana dos
sindicatos e nós não podemos sobreviver sem ela”, afirma Clécio Morse.
Porém, Clécio identifica uma dificuldade de organização após a ascensão do governo democrático. Segundo
o dirigente sindical, é na década de
90, com a predominância do projeto
neoliberal no Brasil, que a função de
delegado sindical será vista apenas
como possibilidade de estabilidade em
um período em que o desemprego assombrava a muitos. Clécio crítica essa
visão: “isso não pode, nem deve ser, a
bandeira de luta e a linha de delegados
sindicais que nós desejamos. Os dele-

gados sindicais não podem ser meros
instrumentos de um mecanismo de
estabilidade de emprego. Em essência
não pode se resumir a isso, porque os
bancos ficam, os bancários ficam e os
governos vão”.
Clécio defende que é necessário
criar uma conscientização de classe
para desfazer essa imagem da função
do representante sindical. Segundo o
diretor, é buscando essa conscientização que o Sindicato dos Bancários faz
visitas as agências e reuniões com os
delegados sindicais.
ELEIÇÕES – Em maio desse ano,
houve eleições para delegados sindicais
do Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal. Os
delegados terão mandato de um ano.
Quanto à eleição, Clécio Morse diz
que a expectativa sempre é a de eleger
um representante sindical para cada
agência, tanto na Capital como no
Interior, mas admite que há dificuldades
por conta da falta de conscientização
da categoria. “Mesmo com as visitas
nas unidades, temos dificuldades. Mas
estamos aqui para superá-las”, afirma.
ATUAÇÃO GARANTIDA – Por
ser um elo entre os funcionários e Sindicato e ter como missão a defesa dos
direitos dos trabalhadores, o delegado
sindical pode ser alvo de práticas antis-

sindicais da empresa. Porém, os representantes têm sua atuação respaldada
pelo Artigo VII da Constituição Federal,
pelo Artigo 543 da Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT), e pelo Artigo
87 da Organização Internacional do
Trabalho. Os delegados sindicais do
Banco do Brasil, mais especificamente,
também são respaldados pela Cláusula 26 da Convenção Coletiva dos
Bancários.
Além do reconhecimento da atividade, as leis garantem a estabilidade do
delegado sindical. O empregado que
exerce a função de representante sindical
não pode ser demitido durante o exercício
e até um ano depois do fim do mandato.
Também não pode ser transferido do seu
local de trabalho, salvo por iniciativa
própria ou através de negociações com
o empregado.
Apesar do respaldo da lei garantir a
atuação de delegados sindicais de todos
os bancos, o setor privado, ainda não
possui representantes sindicais eleitos. Segundo Clécio Morse, os bancos privados
argumentam que falta regulamentação
da função, apesar de haver previsão
legal. Para Clécio, esse argumento não
tem fundamento, pois o acordo coletivo,
que prevê a atuação dos delegados sindicais, tem que ser entendido como lei,
caso a vontade das partes chegue a um
acordo. “Na verdade, falta interesse dos
banqueiros em fazer esse acordo”, diz.

a carreira no movimento sindical ?
“O papel do delegado sindical não é somente fazer o leva e traz de informações
do Sindicato. É, muitas vezes, dentro da própria dependência, saber o quê pode
reclamar e ser reclamado e tentar resolver as coisas administrativamente. Então,
você tem que ser aquela pessoa que, às vezes, é tida como inconveniente, porque
tem que fazer a coisa certa. Ser delegado sindical contribuiu muito para minha vida
sindical. A parte de formação que eu tive ajudou e muito a eu ter chegado a diretor
do Sindicato dos Bancários. Uma parte muito importante é que o delegado sindical
não é apenas uma voz de transmissão do Sindicato. Ele tem que ter voz ativa e
permanente e dizer quais coisas estão erradas no local de trabalho. Porque nem
sempre o Sindicato sabe exatamente o que acontece lá dentro. O dia a dia dentro
da unidade quem sabe mesmo é o delegado sindical.
Pedro Moreira
(Banco do Nordeste do Brasil, Passaré)
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[ Dia do Trabalhador ]

1º de Maio reúne trabalhadores em defesa da
Redução da Jornada para 40h
Grande ato na Praça do Ferreira
marcou o Dia do Trabalhador, no 1º
de maio deste ano, comemorado pela
CUT-CE e entidades filiadas, com a
presença de parlamentares e lideranças
do movimento sindical e social. Uma
pauta de reivindicações, que teve como
tema central a redução da jornada, foi
o destaque da programação com a
participação de cantores e atrações culturais da terra. O evento foi encerrado
com show dos cantores Ítalo e Renno.
Este ano, a principal bandeira da
CUT-CE e das entidades filiadas foi a
redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, sem redução de salários, um tema que unifica o movimento sindical pelos inúmeros benefícios
que oferece ao País. Com a redução
da jornada, segundo o Dieese haverá
geração de novos postos de trabalho e
a conseqüente redução das altas taxas
de desemprego, além de reduzir as doenças do trabalho e promover melhor
qualidade de vida aos trabalhadores.
Para o presidente da CUT-CE,
Jerônimo do Nascimento é hora de
fortalecer a luta pela aprovação da
PEC 231/95, que tramita no Congresso Nacional. “A redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais
garantirá melhor qualidade de vida dos
trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Não podemos abrir mão disso”,
disse Jerônimo.
A Proposta de Emenda à Constituição PEC 231/95 tramita no Congresso
Nacional há 14 anos, com a proposta
de redução da jornada de trabalho
de 44 para 40 horas semanais e que
também aumenta o valor do adicional
de hora extra de 50% do valor normal
para 75%. Dia 30 de junho de 2009,
a Comissão Especial da Câmara dos
Deputados aprovou por unanimidade
o relatório favorável à PEC. Antiga
reivindicação do movimento sindical,
as Centrais Sindicais vêm priorizando o
tema e têm pressionado o governo e os
empresários para que haja, efetivamente, a redução da jornada de trabalho.
20
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PELO MUNDO AFORA – A
jornada normal de trabalho no Brasil é uma das maiores no mundo:
44 semanais desde 1988. Veja que
está bem acima de países como a
Espanha (35,4 horas), Israel (37 horas), França (38 horas), Itália (38,3
horas), Japão (42 horas), Estados
Unidos (42,6 horas), entre outros.
Outro ponto é que os custos com

EIXOS DA LUTA DO 1º DE MAIO DESTE ANO:
• Por desenvolvimento com distribuição de renda e valorização do trabalho;
• Pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, em 40
horas semanais;
• Por Campanha Salarial: em defesa dos Servidores Públicos
• Pelo cumprimento da Lei do Piso do Magistério;
• Pela Reforma Agrária e Urbana;
• No combate à precarização do trabalho –Terceirização e informalidade;
• Dizendo não à violência contra a mulher!
• Pela liberação imediata do Programa Garantia Safra e implementação de
políticas contra a estiagem no Ceará.
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salários, no Brasil, são muito baixos
se comparados com os de outros
países. O custo da mão de obra manufatureira No Brasil é de US$5,96,
ficando atrás de países como Taiwan
(US$ 6,58), Portugal (US$ 8,27),
Singapura (R$ 8,35), Coréia (US$
16,02), Estados Unidos (US$ 24,59),
entre outros. Na Noruega esse valor
chega a US$ 48,50.

Sindicato em ação

Ato no BNB Passaré, abril 2010

Protesto na Caixa contra reestruturação, março 2010

Bradesco é Tri-Campeã da Copa dos Campeões, abril 2010

Fora Maria Fernanda – Ato na Caixa, março 2010

Debate com aposentados, abril 2010

Ato na agência da Caixa em Messejana, maio 2010

Ato na CEF exige respeito aos empregados, março 2010

Ato agência do BB Aerolândia, abril 2010'
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