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• Maior greve dos últimos 20 anos    (pág. 10)
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[   Editorial   ]Nesta edição
Especialistas estudam alternativas 
para a desertificação
Debates envolvem poder público 
e sociedade civil para combater o 
problema (pág. 2)

Desenvolvimento sustentável vira 
prioridade
Ações incentivam gestões pública a 
preservar o meio ambiente (pág. 4)

Sindicato mobiliza categoria 
através do esporte
Campeonatos tornaram-se tradição e 
fortalecem laços entre a entidade e a 
base (pág. 5)

Delegados sindicais: importante 
elo para os sindicatos
Bancários falam da experiência de ser 
porta-voz da categoria (pág. 6)

Triste realidade: como combater o 
tráfico de pessoas
Cerca de 60 mil brasileiros ainda são 
vítimas do tráfico de seres humanos 
(pág. 7)

O Ceará contra a exploração 
sexual de menores
Órgãos públicos e ONG’s tentam 
eliminar os vetores dessa violência no 
Estado (pág. 8)

Conheça os ganhos da categoria 
com a Campanha Nacional 2010
Sindicato analisa as conquistas 
importantes depois da maior greve dos 
últimos 20 anos (pág. 10)

Presidente do SEEB/CE avalia a 
Campanha Nacional dos Bancários
Em entrevista, Carlos Eduardo Bezerra 
aponta avanços para a categoria e 
para a sociedade (pág. 16)

Convenção Coletiva 2010 traz 
ganhos até para outras categorias
Dieese/CE aponta vantagens para 
toda a sociedade com aumento real 
dos bancários (pág. 18)

Código de Defesa do Consumidor 
completa 20 anos
Lei completa aniversário com avanços 
para a população (pág. 19)

Entrevista analisa rumos para o 
trabalho decente
Paulo Sérgio Muçouçah fala sobre as 
iniciativas da OIT no Brasil (pág. 20)

Exploração sexual de menores 
é uma triste realidade

Nesta edição, a Revista O Bancário traz em destaque na matéria de capa 
a Exploração Sexual de Menores. Mostra que crianças e adolescentes de todo 
o País vivem uma realidade de exploração. Ainda não saíram da infância e se 
veem obrigadas a comercializar o corpo. Em Fortaleza, o cenário não é diferente. 
A capital registrou, em 2009, 213 casos de exploração sexual, segundo dados 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). Os números colocaram 
Fortaleza no segundo lugar entre os 54 municípios brasileiros que mais ofe-
receram denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes, ficando 
atrás somente de Salvador. 

Pensando na situação desses meninos e meninas e buscando colocar como 
prioridade o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, 
foi que o poder municipal criou a Fundação da Criança e da Família Cidadã 
(Funci), atualmente denominada Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza.

CAMPANHA NACIONAL 2010 – Também como destaque nesta edição, 
mostramos como as conquistas e avanços da Campanha Nacional 2010, vieram 
depois da forte mobilização dos bancários. Pressionados pela greve nacional 
da categoria – a maior dos últimos 20 anos – os bancos se viram obrigados a 
retomar as negociações e apresentar novas propostas que contemplavam au-
mento real de salário, valorização dos pisos (R$ 1.250,00 nos bancos privados 
e R$ 1.600,00 no BB e na Caixa), melhoria na PLR e definição de mecanismos 
de combate ao assédio moral.

Os banqueiros se viram encurralados com a força da nossa greve, que é 
um movimento organizado e que cresceu a cada dia em todos os estados e no 
Distrito Federal. As inúmeras tentativas dos bancos para enfraquecer e desqua-
lificar a mobilização foram por água abaixo. 

Os bancários do Ceará estão de parabéns pelo engajamento e participação 
na paralisação nacional deste ano, que foi a maior nas duas últimas décadas. 
Nem mesmo as constantes práticas antissindicais adotadas pelos bancos, prin-
cipalmente o Itaú Unibanco e o Bradesco em outros estados, foram capazes de 
esmorecer a greve em nível nacional. 

GRANDE MOBILIZAÇÃO – A mobilização foi importante instrumento 
utilizado pelos bancários para arrebatar uma proposta que contempla aumento 
real, valorização dos pisos e PLR maior. Sem a união e a adesão de um número 
cada vez maior de bancários à greve, é pouco provável que a Fenaban tivesse 
formalizado uma nova proposta. O avanço nas negociações foi mérito de to-
dos que participaram ativamente dos comitês de esclarecimento, das reuniões 
organizadas pelo Sindicato e das assembleias.
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Desertificação: novos olhares para 
o semi-árido

O território seco, sem vida, 
onde a fome e a escassez 
de recursos de subsistências 

imperavam, foram características que, 
até pouco tempo, se atribuíam ao semi-
árido. Mas essa é uma visão que hoje é 
considerada atrasada e, cada vez mais, 
passa-se a se reconhecer a importância 
desse bioma para o meio ambiente. 

E é esse novo olhar que está tra-
zendo para os debates do poder públi-
co e da sociedade civil um problema 
ambiental sério que há muito tempo 
afeta as regiões semi-áridas, a deserti-
ficação. O processo de desertificação 
é ocasionado pela ação humana e por 
fatores climáticos que degradam as 
regiões das zonas áridas, semi-áridas 
e sub-úmidas secas. Essa degradação 
acaba ocasionando o empobrecimento 
dos recursos naturais da região e leva 
à impossibilidade de sobrevivência das 
comunidades locais.

As principais causas da deser-
tificação são o desmatamento oca-
sionado pela pecuária extensiva, as 
queimadas, o uso de madeira para 
fins energéticos, manejo inadequado 
na agricultura, vulnerabilidade às 
secas e o baixo nível de escolaridade. 

O processo da desertificação e 
a marginalização do semi-árido pelo 
poder público e pela sociedade ren-
deram à região um dos mais baixos 
Índices de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Por isso, quando as questões 
ambientais ganharam destaque no 
cenário atual, tem se buscado rea-
lizar o combate à desertificação no 
semi-árido, mas sem marginalizar o 
homem que vive nessa região, dan-
do possibilidade de sobreviver sem 
degradar aquele ambiente. “A gente 
não pode trabalhar, hoje, sem pensar 
no homem, que é aquele agente que 
tanto pode ser o degradador, como 
também é afetado por aquela ação”, 
explica Liduína Carvalho, supervisora 
do Núcleo de Águas Subterrâneas 
no Ceará e coordenadora do Grupo 
Permanente de Combate à Deserti-

ficação da Secretaria dos Recursos 
Hídricos, do Governo do Estado. 

Neste ano, o combate à de-
sertificação ganhou um destaque 
importante na sociedade. Em agosto, 
Fortaleza sediou a Segunda Confe-
rência Internacional sobre Clima, 
Sustentabilidade e Desenvolvimento 
em Regiões Semi-áridas (ICID + 18). 
O evento, que contou com a partici-
pação de governantes, pesquisado-
res e sociedade civil de mais de 100 
países, avaliou a situação atual do 
semi-árido e buscou pensar formas 
de desenvolver práticas sustentáveis 
nessas regiões. A ICID 2010 foi 
realizada 18 anos após a primeira 
conferência, que ocorreu também 
em Fortaleza, em1992. As propostas 
retiradas da ICID 2010 serão levadas 

a Rio +20, realizada pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), que 
vai debater as questões climáticas. 

Na avaliação de Liduína Car-
valho, que participou do evento, 
ocorreram avanços importantes na 
ICID 2010 em relação à primeira 
conferência. Para ela, a Convenção 
de Combate à Desertificação, que 
compõe um conjunto de três conven-
ções (da Mudanças Climáticas e da 
Biodiversidade) estabelecidas pela 
ONU, ganhou um destaque maior 
ao longo dos anos. “A Convenção 
de Combate às Desertificações era 
a prima pobre, sem recursos”, diz Li-
duína, explicando que a necessidade 
de integração das três convenções 
foi um ponto importante retirado da 
ICID 2010. 
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[  Clima ]

O Ceará é um estado predominan-
temente árido, tendo mais de 90% do 
seu território localizado no semi-árido. 
Por isso, o Ceará não se encontra 
excluído dos danos da desertificação. 
Os Sertões dos Inhamuns, Sertões de 
Irauçuba e Centro-Norte e Sertões do 
Médio Jaguaribe são as áreas mais 
afetadas pelo processo da desertificação 
(veja mapa). 

Com o agravo da situação dessas 
regiões, os órgãos responsáveis passa-
ram a pensar em formas de combater 
o avanço da desertificação e recuperar 
as áreas já degradadas. Um projeto 
que deu certo, na visão da técnica da 
SRH, foi o Projeto de Desenvolvimento 
Hidroambiental (Prodham), do Governo 
do Ceará, sob responsabilidade da Se-
cretaria dos Recursos Hídricos. Iniciado 
em 1999, o Prodham inseriu técnicas de 
preservação 
hidroambien-
tal, de mane-
jo de água e 
solo e de mo-
nitoramento 
e  c o n t r o l e 
a m b i e n t a l 
participativo 
com as co-
munidades. 

As áreas 
que recebe-
ram o proje-
to foram as 
microbacias 
h i d rog rá f i -
cas dos rios 
Cangati, em 
Canindé; Ba-
t o q u e ,  e m 
P a r a m o t i ; 
Pe s q u e i r o , 
e m  A r a t u -
ba; e riachos 
S a l g a d o /
Oiticica, nos 
municípios de 
Pacoti e Pal-
mácia. Dentre 
suas ações, 
o  Prodham 
viabilizou a 
cons t rução 
de infra-es-

truturas para evitar as perdas de solo e 
água, envolvimento das comunidades 
locais para o manejo e uso produtivo 
dessas estruturas, educação ambiental 
das comunidades e manejo florestal 
e reflorestamento. O Prodham teve o 
apoio financeiro do Banco Mundial e 
foi encerrado em 2009. 

A técnica explica que a cons-
cientização da população envolvida 
no projeto foi facilitada pelo fato das 
ações terem resultados diretos na 
comunidade. Ela conta o caso de um 
agricultor que não queria utilizar as 
técnicas de manejo da terra do pro-
jeto. Mas ele foi logo convencido da 
eficácia das ações quando outros agri-
cultores tiveram uma colheita maior e 
de melhor qualidade. “Ele passou a 
aderir ao programa, porque ele viu 
que o vizinho teve resposta”.

METAS
Além do Prodham, outras ações 

do Estado e da sociedade civil também 
têm buscado combater a desertificação. 
Mas, segundo Liduína Carvalho, essas 
ações não estão alcançando máxima 
eficácia. Para ela, o combate à deser-
tificação no semi-árido não pode ser 
pensado em uma única ação isolada. 
“As pessoas fazem ações pulverizadas e 
isso, às vezes, não tem uma concretiza-
ção”, explica. Ela defende a importân-
cia de um pacto pelo semi-árido para 
que as ações tornem-se mais eficazes.

E o primeiro passo já foi dado 
agora nesse ano. O Ceará é um dos 
primeiros estados brasileiros, junto com 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, 
a consolidar o Programa de Ação Es-
tadual de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-CE). 
O Pae foi desenvolvido após o lança-
mento do Programa de Ação Nacional 
de Combate à Desertificação, em 
2004. Esse programa estabeleceu que 
cada estado brasileiro deveria construir 
um programa específico para organizar 
diretrizes de combate a desertificação 
no estado. 

A técnica cearense explica que 
a elaboração do PAE-CE foi feita em 
conjunto com a população, através de 
oficinas e seminários, além da orga-
nização de Núcleos Consolidados de 
Desertificação, localizados nas regiões 
mais afetadas, atualmente em Irauçuba, 
Inhamus e Jaguaribe. O PAE-CE está 
organizado em sub-programas que 
contemplam ações de combate à de-
sertificação. Os sub-programas passam 
pela gestão de recursos naturais, a pro-
dução sustentável, a convivência com 
o semi-árido e a cidadania ambiental, 
dentre outros. 

A coordenadora do Grupo Per-
manente de Combate à Desertificação 
diz que agora, após a formulação do 
PAE-CE, o desafio é tirar o conjunto 
de propostas do papel e fazer com a 
população também participe na im-
plantação das propostas. “As pessoas 
têm de entender que o bioma caatinga 
é um bioma único no mundo. E ele é o 
que vai ser mais prejudicado na questão 
das mudanças climáticas. É nossa luta. 
Não só das pessoas que tratam o meio 
ambiente, é uma luta de todos, pois é 
algo que vão perpassar para outras 
pessoas”.

Ceará: ações visam o sertão do Estado
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[  Meio Ambiente  ]

Desenvolvimento sustentável. O 
termo tem ganhado espaço 
na sociedade e vem ganhando 

adesão como uma nova política de 
desenvolvimento para o mundo. Não 
é por menos. As mudanças climáticas, 
o aumento da degradação ambiental e 
da poluição e a falta de consenso entre 
os países para por em prática os pactos 
ambientais vêm mostrando um futuro 
incerto para a vida na Terra. 

Mas muitos ainda se perguntam: 
o que seria desenvolvimento sustentá-
vel? A professora do departamento de 
Economia Agrícola da Universidade 

Ações mostram que desenvolvimento 
sustentável é possível

Federal do Ceará (UFC), Irles de Oli-
veira Mayorga, explica que a ideia de 
desenvolvimento sustentável tem uma 
origem antiga, mas o conceito só teve 
uma definição concreta com a Rio 92, 
organizada pela Organização das 
Nações Unidas para avaliar formas 
de conciliar o desenvolvimento com 
a proteção do meio ambiente. Na Rio 
92, ficou claro que desenvolvimento 
sustentável é um modelo que fosse eco-
nomicamente viável, ambientalmente 
sustentável e socialmente justo. “Era 
muito difícil, naquela época, operacio-
nalizar esse modelo porque não existia 

ainda a questão da interdisciplinaridade 
e da transdisciplinaridade”, esclarece 
Irles Mayorga. 

A professora explica que o con-
ceito é muito polêmico, pois está 
inserido em três grandes áreas, a 
econômica, a ambiental e a social, e 
tornou-se um tema muito desgastado. 
Mas ela diz que isso possibilitou inserir 
a questão do meio ambiente e sua 
degradação na pauta da sociedade, 
apesar de faltarem ainda meios que 
possibilitem uma participação efetiva 
da população nas ações de desenvol-
vimento sustentável.

SELO MUNICÍPIO VERDE
Irles Mayorga defende que um 

outro modelo de relação entre meio 
ambiente e sociedade deve ser co-
locado em prática. É o princípio 
protetor-recebedor, ou seja, aqueles 
que realizarem práticas ambiental-
mente sustentáveis, contribuindo 
para a diminuição da degradação 
ambiental, devem receber incentivos. 
No Ceará, um projeto que, segundo 
ela, é uma prática enquadrada no 
modelo protetor-recebedor e que vem 
dando certo é o Selo Município Verde.

 O Selo foi criado em 2003 pela 
Lei Nº 13.304 do governo do Estado e 
certifica os municípios que implantem 
políticas públicas ambientais voltadas 
para a melhoria de qualidade de vida 
da população. O projeto está, neste 
ano, em sua sétima edição e teve 
137 municípios inscritos. O Conse-
lho de Políticas e Gestão Ambiental 
(Conpam) é o órgão responsável pela 
coordenação do projeto. A coorde-
nadora do projeto, Socorro Azevedo, 
explica que a cada início do ano são 
organizados seminários para divulgar 
o projeto e a necessidade do muni-
cípio ter um Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente (Condema). 
O Condema é um pré-requisito para a 

participação dos municípios no 
Selo Verde. Nesse ano, foram 
realizados 21 seminários. 

A coordenadora também 
explica que os municípios 
inscritos são avaliados em três 
grandes áreas: Gestão Am-
biental, Mobilização Ambiental 
e Desempenho Ambiental. 
Dessas três áreas, é gerado 
o Índice de Desenvolvimento 
Sustentável (ISA). Os muni-
cípios que atingirem um ISA 
igual ou superior a 50% são 
classificados para a segunda 
fase de avaliação, que é feita 
in loco. Os municípios que 
atingirem um ISA de 50 a 
70% são classificados na categoria C; 
de 70 a 90%, na categoria B; e acima 
de 90%, na categoria A. Segundo Irles 
Mayorga, que compõe o comitê gestor 
e a comissão técnica do Selo Verde, a 
avaliação é muito rígida, por isso os 
municípios precisam realmente investir 
em políticas ambientais. 

O Decreto Nº29.306/2008 per-
mite incluir, a partir de 2012, o ISA no 
cálculo de distribuição do ICMS aos 
municípios. Segundo Socorro Azevedo, 
o Conpam ainda está avaliando como 

os municípios serão inseridos no que 
é chamado de ICMS ecológico. 

Para Socorro Azevedo, o projeto 
Selo Município Verde foi, ao longo 
do tempo, ganhando credibilidade 
junto aos municípios. “Ele tem uma 
aceitação muito grande porque é um 
projeto de incentivo”, diz. Ela acredita 
que a participação tende a aumentar 
e diz que os municípios valorizam 
muito a certificação. “É um projeto 
que os municípios já compraram e 
fazem questão de participar”.
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[  Esporte  ]

Campeonatos fazem congraçamento entre 
bancários dos bancos públicos e privados

O esporte significa mais do que 
uma atividade física. A prática esportiva 
também é sinônimo de construção de 
laços afetivos e de união. Consciente 
dessa importância do esporte, o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará investe 
em eventos como o Futsoçaite e o Cam-
peonato de Futsal dos Bancários. “O 
objetivo é promover a congraçamento 
e interação dos bancários”, explica o 
diretor da Secretaria de Esporte e Lazer 
do SEEB/CE, Ribamar Pacheco.

O Campeonato de Futsal dos 
Bancários já acontece há 26 anos 
e é um dos eventos esportivos mais 
antigos do Sindicato. O assessor de 
esporte da entidade, Sérgio Rodri-
gues, diz que o campeonato tem uma 
grande importância no cenário espor-
tivo do Ceará. “Vivenciamos a época 
de ouro do futsal cearense”, disse ao 
explicar que muitos bancários que 
disputaram os jogos promovidos pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do Sindi-
cato acabaram se profissionalizando 
e indo atuar em times profissionais do 
Estado, como o Sumov e a equipe de 
futsal do BEC. A participação tanto 
dos bancários como da população em 
geral era grande. “O [Campeonato 
de] Futsal era impressionante. 2000 
pessoas lotavam o ginásio”, lembra o 
assessor de esporte.

O Futsoçaite também não perde 
no quesito participação. São 24 anos 
de história em que os bancários dispu-
tam em campo. O Futsoçaite teve tanta 
adesão que em apenas uma edição, na 
década de 80, 42 equipes participaram 
da disputa. “Nessa época, eram três 
campos, pois havia muitos jogos”, 
explica Sérgio Rodrigues. 

Neste primeiro semestre, o Sin-
dicato finalizou a XXVIII edição do 
Campeonato de Futsal dos Bancários 
saindo campeã a equipe da AABB. 
Está em andamento atualmente a XXIV 
edição do Campeonato de Futebol 
Soçaite, cuja disputa conta com a par-
ticipação de doze equipes, reunindo 

em torno de 300 participantes.
Ricarte Antunes, funcionário do 

Banco do Brasil, foi o artilheiro das 
duas últimas edições do Futsoçaite e do 
Campeonato de Futsal, jogando pela 
equipe da AABB. Para ele, que começou 
a jogar nos campeonatos em 2008, os 
jogos do SEEB/CE são bastante dispu-
tados e têm um nível bastante elevado: 
“eu não esperava [ser artilheiro], pois 
o nível era muito bom”. Ricarte diz que 
a profissão de bancário deixa muito a 
desejar pelo trabalho fatigante, deixan-
do pouco tempo para o lazer. Mas, ele 
acredita que o esporte é uma alegria 
que o mantém na profissão. 

O esporte, diz, é um momento 
de união entre os bancários. Sobre a 
edição atual do Futsoçaite, ele ressalta 
a organização e infraestrutura das ati-
vidades de esporte e lazer: “estão nota 
dez. Queria parabenizar o pessoal do 
Sindicato dos Bancários”. 

Além dos jogos, o SEEB/CE encer-
ra cada campeonato com uma confra-
ternização para celebrar a vitória do 

time campeão e festejar os momentos 
de união entre os bancários. Ribamar 
Pacheco acredita que os campeonatos 
são fundamentais para os bancários, 
pois, além dos benefícios para a saúde, 
é um momento de confraternização 
e de firmar laços de amizade. “Você 
passa a semana no estresse do banco 
e, no sábado, você pode relaxar com 
os amigos e a família. É um ambiente 
muito agradável”, diz.  

PARTICIPAÇÃO FEMININA – 
O secretário de Esporte e Lazer do 
Sindicato afirma que está dentro do 
projeto da Secretaria a promoção de 
atividades esportivas que contemplem a 
participação das mulheres. Dentre essas 
práticas está a promoção de torneios de 
basquete, vôlei, natação, dentre outras. 
A Secretaria está fazendo um banco de 
dados dos atletas bancários e bancárias 
adeptos dessas práticas esportivas. Para 
fazer seu cadastro basta procurar a Se-
cretaria ou fazê-lo através do telefone 
9155 3632.

Campenato de 1996, 
Clube da AABEC

Entrega da premiação do Campenato de 
Futsal de 2010, na sede do Sindicato

Confraternização da Final do Campeonato  
de 1996, Clube da AABEC

Lance da partida que deu início ao  
Campeonato  de Soçaite 2010

Foto: Ricardo DamitoFoto: Ricardo Damito

Foto: Drawlio JocaFoto: Drawlio Joca
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Delegado Sindical: porta-voz dos 
bancários na sua unidade

Para que um sindicato seja real-
mente forte, atuante e independente, é 
preciso contar com uma base organiza-
da. E é justamente aí que entra um ator 
muito importante nesse processo: o de-
legado sindical, uma verdadeira ponte 
entre o Sindicato e os seus associados.

“O delegado sindical fortalece o 
Sindicato através da base, que é quem 
dá sustentação às nossas lutas e força à 
nossa mobilização”, afirma o presidente 
do Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra.

Os delegados sindicais são o elo 
de ligação mais forte entre o local de 
trabalho e seus representantes. Eles 
colaboram para que as dúvidas, ques-
tionamentos e propostas apresentadas 
pela categoria cheguem de forma ágil 
à diretoria do Sindicato. Ao mesmo 
tempo, facilitam que as decisões, dis-
cussões e encaminhamentos aprovados 
em assembleias, bem como as estraté-
gias traçadas pela diretoria, cheguem 
mais rapidamente ao conhecimento 
de todos. 

Além disso, atuar como Delegado 
Sindical tem amparo legal. A Constitui-
ção Brasileira, no inciso VIII, do artigo 
VIII, estabelece que é vedada a dispen-
sa do empregado sindicalizado a partir 
do registro da candidatura a cargo da 
direção ou representação sindical e, 
se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos da lei. 

Já a Consolidação das Leis de 
Trabalho, no artigo 543, reza que o 
empregado eleito para o cargo de ad-
ministração sindical ou representação 
profissional, inclusive junto a órgão de 
deliberação coletiva, não poderá ser 
impedido do exercício de suas funções, 
nem transferido para lugar ou mister 
que lhe dificulte ou torne impossível o 
desempenho das atribuições sindicais.

CRITÉRIOS DE ESCOLHA – Os 
três bancos públicos do Ceará – Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal 
e Banco do Nordeste do Brasil – têm 
critérios diferentes para a escolha dos 
seus delegados sindicais. No BB, os 
Representantes Sindicais são eleitos 

levando-se em conta a quantidade 
de funcionários lotados em cada de-
pendência, limitado a 1 (um) por um 
agrupamento de até 80 funcionários 
do banco, na base do Sindicato. A 
distribuição dos Representantes é de no 
máximo 1 (um) por agrupamento de 50 
(cinquenta) funcionários ou de 1 (um) 
representante nas dependências com 
menos de 50 (cinquenta) funcionários 
(cláusula 39ª do Acordo 2009/2010). 
Já na Caixa, os delegados serão eleitos 
com base na quantidade de emprega-
dos lotados em cada unidade, sendo 
1 delegado, até 100 empregados; 
02, de 101 a 200; 03, de 201 a 300; 
04, de 301 a 400; 05, acima de 401 
empregados. O Banco do Nordeste, 
por sua vez, dispõe que a representa-
ção sindical poderá ser constituída por 
iniciativa dos funcionários em conjunto 
com o Sindicato respectivo, na razão 
de 1 (um) delegado para cada grupo 
de 50 empregados por unidade, asse-
gurando o mínimo de 1 (um) delegado 
por unidade.

SEEB/CE – Em maio deste ano, 
Banco do Brasil, Caixa e Banco do Nor-
deste escolheram seus representantes 
junto ao Sindicato dos Bancários do 
Ceará. No total, 201 delegados, em 
um mandato de um ano, que começa 
em 1º/6/2010 até 30/5/2011, terão 
a missão de representar o Sindicato 
junto aos companheiros de sua unida-
de. O Banco do Brasil conta com 105 
delegados, já o BNB tem 61 e a Caixa 
Econômica, 35.

“O delegado sindical, no meu en-

tendimento, é importante para aproxi-
mar os funcionários do Sindicato e vice 
versa. É importante para os funcionários 
se sentirem um pouco mais seguros de 
seus direitos no ambiente de agência”. 
Assim entende Ligia Mota Teixeira, dele-
gada sindical pelo Banco do Brasil, da 
agência Bezerra de Meneses.

Para o Sindicato dos Bancários do 
Ceará, cabe aos delegados atuar como 
ponte de contato entre os trabalhadores 
e a entidade. Ao mesmo tempo que os 
delegados informam aos companheiros 
a atividades do Sindicato, levam a ele 
as reivindicações dos colegas.

Atuar como delegado sindical exi-
ge paciência e firmeza. Delegada pelo 
Banco do Brasil, Ligia Mota Teixeira, 
afirmou à reportagem que “o diálogo 
com os colegas é bom e constante. 
Sempre estou conversando com colegas 
sobre os seus anseios e recebo as críti-
cas e os elogios com muita serenidade. 
Atendo todas as solicitações que me 
chegam da melhor forma”. Já Marina 
Feitosa, delegada pela Caixa Econômi-
ca Federal, disse que tem bom diálogo 
tanto com os colegas como com os 
gestores e até o momento nunca teve 
problemas com os chefes.

Embora esteja no cargo só há 
dois meses, o delegado pelo Banco 
do Nordeste do Brasil, Kened Pereira, 
avaliou que é através do representan-
te sindical que os colegas se mantêm 
atualizados sobre o decorrer das 
negociações entre o banco e o Sin-
dicato. Além disso, pode ser também 
a pessoa a quem recorrer em caso de 
denúncias, assédio moral etc.

Ligia Mota Teixeira – BB Kened Pereira – BNB Marina Feitosa – CEF
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Um negócio que tem como prin-
cipal produto os seres humanos, o 
tráfico de pessoas, segundo dados 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), atinge 2,4 milhões de pessoas 
em todo mundo e rende anualmente 
cerca US$ 31,6 bilhões de dólares. 
Infelizmente, o Estado do Ceará faz 
parte desta triste realidade. Em 1884, 
éramos a primeira província a libertar 
os escravos e na época ganhamos a 
alcunha de Terra da Luz. Passados 126 
anos, nosso Estado ainda enfrenta a 
exploração de pessoas.

Estimativas apontam que mais de 
60 mil brasileiros são vítimas, anual-
mente, do tráfico de seres humanos. 
O Ministério da Justiça trabalha com a 
hipótese de que esse número se estenda 
até 100 mil vítimas no País. Mas, apesar 
do número significativo e do trânsito 
das quadrilhas por todos os continentes 
do planeta, o tráfico de pessoas é uma 
realidade ainda ignorada por boa parte 
da sociedade global. 

No Brasil, assim como em diversos 
países, já existe um perfil traçado das ví-
timas em potencial, os locais de origem 
mais recorrentes, as rotas do tráfico e 
o destino das pessoas traficadas. Mas, 
mesmo com estes dados, não há ainda 
ações de prevenção e combate suficien-
tes para erradicar este delito, que reduz 
a pessoa à simples objeto negociável.

O governo federal, em 2008, 
lançou o I Plano Nacional de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas e investiu 
R$ 2 milhões no combate ao crime e 
em janeiro deste ano concluiu o projeto. 
Na execução do I Plano, núcleos de en-
frentamento ao tráfico de pessoas foram 
instalados em seis estados: Acre, Goiás, 
Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São 
Paulo. Ceará e Bahia ainda aguardam 
a implementação de seus NETP’s.

REALIDADE LOCAL – No Cea-
rá, a Secretaria da Justiça, através do 

Tráfico de pessoas: 
como combater a 
“escravatura moderna”?

Escritório de Enfrenta-
mento e Prevenção ao 
Tráfico de Seres Hu-
manos e Assistência à 
Vítima (EEPTSH) vem 
desenvolvendo ações 
que buscam localizar 
as vítimas aliciadas e 
que as levem de volta 
aos seus lares. O Pro-
grama Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci) destinou R$ 
268.125,00 para o combate ao tráfico 
de pessoas no Estado.

Segundo dados da coordenação 
do EEPTSH, o número de acompanha-
mentos a possíveis vítimas de tráfico 
de pessoas chegou a 353 até o mês 
de agosto de 2010. Já o perfil dos 
aliciadores, segundo informações do 
Escritório, são estrangeiros com “negó-
cios” no Ceará e com contatos em seus 
países de origem, garotas de programa 
que servem de ponte entre o aliciador 
e a vítima, donos de “casas de massa-
gem” e donos de bares no Interior que 
aliciam garotas e garotos em situação 
de extrema pobreza.

ROTAS DE TRÁFICO – O tráfico 
de pessoas no Ceará acontece em ní-
veis estadual, nacional e internacional. 
Segundo informações do EEPTSH, no 
Estado, o tráfico envolve a Capital e 
mais 15 cidades. Em âmbito nacional, 
a rota integra o Ceará a mais oito es-
tados. Já internacionalmente, o tráfico 
liga o Estado a oito países europeus. 
De acordo com informações do site 
da Polícia Federal, seja para fins de 
exploração sexual e para exploração 
do trabalho, entre estados ou fora do 
País, o tráfico humano atinge pessoas 
que são enganadas, passam a contrair 
dívidas que não podem pagar e são 
escravizadas.

Para auxiliar no combate ao tráfi-
co de pessoas, atualmente, há postos 

instalados na Secretária de Justiça do 
Ceará, no Aeroporto de Juazeiro do 
Norte e de Fortaleza, previsto para 
ser reativado em outubro. Auxiliando 
o EEPTSH, o Gabinete de Gestão In-
tegrada, formado por 38 instituições, 
também atua não só no tráfico de 
pessoas, mas também no de drogas 
e de armas.

No site do Centro Regional de 
informações das Nações Unidas, o 
secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, 
declarou que o tráfico de pessoas é a 
“escravatura moderna”. Para o secre-
tário, “todos os anos, milhares de pes-
soas, principalmente mulheres e crian-
ças, são exploradas por criminosos que 
as utilizam para o trabalho forçado ou 
o comércio do sexo. Nenhum país está 
imune a este fenômeno. Quase todos 
desempenham um papel. Seja como 
reservatório de pessoas, seja como 
ponto de trânsito, seja como destino”.

SERVIÇO: Para denunciar 
casos de exploração sexual e de 
tráfico de pessoas, ligue para o 
número 180 ou para o Disque 

100.  Para denúncias sobre tráfico 
de pessoas acesse o site da Polícia 

Federal: http://denuncia.pf.gov.br/. 
Para informações sobre o Escritório 

de Prevenção ao Tráfico de Seres 
Humanos e Assistência à vítima do 
Estado do Ceará: tsh.ce@hotmail.
com ou tsh@sejus.gov.br ou ainda 
pelos telefones: (85) 3454-2199 e 

(85) 3101-2707.
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Tudo parece muito um jogo de 
troca. Geralmente a criança e o ado-
lescente nem percebem o risco que 
estão correndo e as necessidades, 
muitas vezes, podem falar mais alto. 
Crianças e adolescentes de todo o 
País vivem uma realidade de explo-
ração. Ainda não saíram da infância 
e se veem obrigadas a comercializar 
o corpo. Em Fortaleza, o cenário 
não é diferente. A capital registrou, 
em 2009, 213 casos de exploração 
sexual, segundo dados da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos (SEDH). 
Os números colocaram Fortaleza no 
segundo lugar entre os 54 municí-
pios brasileiros que mais ofereceram 
denúncias de exploração sexual de 
crianças e adolescentes, ficando atrás 
somente de Salvador. 

Pensando na situação desses me-
ninos e meninas e buscando colocar 
como prioridade o enfrentamento à 
exploração sexual de crianças e ado-
lescentes, foi que o poder municipal 
criou a Fundação da Criança e da 
Família Cidadã (Funci), atualmente 
denominada Secretaria de Direitos 
Humanos de Fortaleza. Foi através da 
Funci que se desenvolveu, em 2005, 
o programa Rede Aquarela. O progra-
ma executa serviços de atendimento 
psicossocial a crianças, adolescentes 
e familiares que se encontram em 
situação de violência sexual. 

A assessora jurídica da Rede 
Aquarela, Kelly Meneses, explica que 
a rede mantém equipes que estão 
presentes em órgãos que atendem 
esse público. Equipes formadas por 
advogado, assistente social, psicólo-
go e de duas assessoras comunitárias 
estão na Delegacia Especializada de 
Combate a Exploração de Crianças e 
Adolescentes (Dececa), onde é feito o 
acolhimento inicial da vítima, e na 12ª 
Vara Criminal, onde o processo segue 

Exploração sexual de menores: 
um desafio para toda a sociedade

para justiça e a vítima recebe o apoio 
necessário para fazer o depoimento 
para o juiz. 

Além das equipes, o programa 
possui o Espaço Aquarela, criado 
em 2007, que realiza o acolhimento 
e atendimento de crianças e adoles-
centes vítimas da exploração e tráfi-
cos sexuais. A Rede Aquarela possui 
ainda uma equipe de disseminação 
que faz um trabalho de prevenção 
nas comunidades, adotando meto-
dologias adaptadas do Programa 

de Ações Integradas e Referenciais 
de Enfrentamento à Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes no 
Território Brasileiro (Pair). A partir 
da metodologia do Pair, gestores de 
programas, diretores, líderes comuni-
tários e todos aqueles que trabalham 
com as crianças e adolescentes se 
reúnem para debater a temática. 
“É uma metodologia para fazer que 
todos se conheçam e se aproximem e 
possam se integrar para enfrentar esse 
desafio”, disse Kelly Meneses. 
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Abuso sexual e 
exploração sexual: 
violências com fins 
diferentes
Ainda existe uma confusão por 
parte da sociedade quanto a 
conceitos dos tipos de violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes. Um deles é a 
diferença entre abuso sexual e 
exploração sexual. Entender as 
diferenças é importante para 
que o atendimento a vítima seja 
feito o mais rápido possível e de 
forma correta. 

Abuso Sexual
É a utilização sexual da criança 
ou adolescente em uma relação 
de poder desigual, geralmente 
por pessoas muito próximas, 
podendo ser ou não da família, e 
que se aproveitam dessa relação 
de poder e de confiança sobre 
a criança ou adolescente para 
satisfazer seus desejos sexuais. 
Pode ocorrer com ou sem violência 
física, mas a violência psicológica 
está sempre presente.

Exploração sexual
É a utilização sexual da criança e 
do adolescente com fins comerciais 
ou de lucro. Acontece quando 
meninos e meninas são induzidos 
a manter relações sexuais com 
adultos ou adolescentes mais 
velhos, ou quando são usados 
para a produção de material 
pornográfico ou levados para 
outras cidades, estados ou países 
com propósitos sexuais.

Uma das ações da Secretaria de 
Direitos Humanos no combate à ex-
ploração sexual de crianças e adoles-
centes é o Disque Direitos da Criança 
e dos Adolescentes (0800 285 0880), 
que faz o atendimento de denúncias 
anônimas de violações dos direitos 
das crianças e adolescentes, inclusive 
a violência sexual. As denúncias são 
encaminhadas para a Dececa.

O aumento dos números de 
denúncias pode ser percebido com 
o aumento de casos registrados. De 
janeiro a agosto desse ano, a Dele-
gacia de Combate à Exploração da 
Criança e do Adolescente (Dececa) 
já instaurou 19 inquéritos policiais de 
casos de exploração sexual. Durante 
todo o ano 2009, foram 16 inqué-
ritos no total. Avaliando os avanços 

A atuação da equipe de dissemi-
nação é realizada em alguns bairros de 
Fortaleza. A escolha por esses bairros 
foi feita a partir da pesquisa “Os sete 
sentimentos capitais”, realizada em 
2008, que identificou dez bairros de 
Fortaleza possuidores do maior índi-
ce de exploração sexual. Alguns dos 
bairros que já estão recebendo as ati-
vidades de disseminação são Serrinha, 
Jangurussu, Barra do Ceará e Serviluz. 

Com a pesquisa, foi possível cons-
tatar dados importantes para o mapea-
mento da exploração sexual infanto-
juvenil em Fortaleza. Segundo Kelly 
Meneses, um dado que surpreendeu foi 
em relação ao perfil dos “clientes” das 

DENUNCIE 
Se você conhece alguma criança 
ou adolescente que é explorada 

sexualmente ou pontos de 
exploração, denuncie. 

Disque Direitos da Criança e dos 
Adolescentes

0800 285 0880

Sentimentos capitais
vítimas de exploração. Pensava-se que 
os principais “clientes” eram turistas de 
fora do Brasil, já que Fortaleza é uma 
cidade com pólo turístico internacional 
forte. Porém, a pesquisa constatou que 
50% desses “clientes” são moradores 
da comunidade local ou de outros 
estados do País. 

Kelly Meneses lembra ainda que, 
além do “cliente”, a rede de explora-
ção sexual de crianças e adolescentes 
possui outros atores envolvidos. São 
os aliciadores, alguns hotéis, motéis e 
boates da capital e até mesmo a própria 
família é mais do que coniventes com a 
exploração, chegando inclusive a lucrar 
com a situação.  

e desafios no combate à exploração 
sexual, Kelly Meneses afirma que a 
sociedade vem modificando a postura 
em relação a esses crimes. “Isso [o 
aumento do número de registro] não 
quer dizer que não havia violência, 
apenas ela era tolerada, era entendi-
da como uma questão privada. É uma 
coisa que hoje tem se quebrado pela 
disseminação do papel da sociedade 
[no combate à exploração]”. 

Por isso, a atuação da socieda-
de é imprescindível para erradicar 
esse crime que vitimiza milhares de 
crianças e adolescentes do Brasil. 
O silêncio não só atrapalha as 
ações dos órgãos de fiscalização 
que atuam por base de denúncias, 
como também contribui para a im-
punidade desse crime. 

Atendimento

Coordenadoria da Criança e do Adolescente - SDH
Cidade da Criança / Parque da Liberdade

(Casa Branca – Piso Superior)
Telefone: (85) 3452 2351 / 3105 1316
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Após 15 dias daquela que foi a maior 
greve de bancários dos últimos 20 anos, 
os banqueiros não tiveram outra opção 
a não ser se render à força, à união e à 
luta da categoria. Greve e rodadas de ne-
gociações arrancadas com muita pressão 
dos bancários resultou numa proposta da 
Fenaban que inclui índice de reajuste de 
7,5% (o que representa aumento real de 
3,1%) para quem ganha até R$ 5.250,00. 
Para salários superiores, a proposta prevê 
um fixo de R$ 393,75 ou reajuste de 4,29% 
(inflação do período) – o que for maior. 
Também na proposta melhora a PLR e 
valoriza o piso salarial. “Tivemos avanços 
na proposta dos bancos, como resultado 
da força da greve dos bancários”, avaliou 
Carlos Eduardo Bezerra, presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará.

Carlos Eduardo completa: “com a 
nossa força, arrancamos dos banqueiros 
um aumento de 16,33% no piso da ca-
tegoria, aumento de 14,3% no adicional 
de PLR, 7,5% (3,08% de aumento real) 
nos salários e mais segurança (obrigato-
riedade de B.O e estatística a CCASP do 
Congresso Nacional em casos de assaltos 
e sequestros), mais saúde (cláusula de 
combate ao assédio moral)”, comemora.

CONQUISTAS DA GREVE TAM-
BÉM SÃO BOAS PARA A ECONOMIA 
– Com o acordo assinado com a Fena-
ban, os bancários injetarão na economia 
cerca de R$ 6,15 bilhões no próximo ano 
com salários e Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), impulsionando o cres-
cimento econômico e ajudando a gerar 
empregos. Segundo cálculos do Dieese, 
esse acréscimo aplicado sobre o salário 
médio da categoria e multiplicado pelos 
470 mil bancários do País significará um 
incremento anual na economia brasileira 
de R$ 2,569 bilhões.

Além disso, outros R$ 3,578 bi-
lhões entrarão em circulação por conta 
da PLR dos bancários. Destes, R$ 1,329 
bilhão já estarão em circulação entre o 
final deste mês e início de novembro, 

Bancários conquistam aumento real no re
NO CEARÁ, A GREVE ACABOU NO DIA 13/10 NOS BANCOS PRIVADOS E NA C

quando os bancários recebem a ante-
cipação de parte da PLR.

“A categoria fez uma mobilização 
histórica, com grande participação de 
bancários de bancos públicos e privados 
em todo o País, e conseguiu um dos me-
lhores acordos em vinte anos. Isso traz 
ganhos não só para os bancários mas 
também para o conjunto da economia 
brasileira, fortalecendo a tendência de 
crescimento do PIB com distribuição de 
renda”, afirma Carlos Cordeiro, presi-
dente da Contraf-CUT e coordenador do 
Comando Nacional dos Bancários.

O aumento da renda dos trabalhado-
res reflete em maior consumo, estimulando 
os mais diversos setores da economia, 
gerando empregos e criando um ciclo 
virtuoso que amplia o desenvolvimento 
do País e cria melhores condições de vida 
para toda a população.

VALORIZAÇÃO NO PISO BE-
NEFICIA MULHERES E NEGROS – O 
reajuste de 16,33% conquistado pela 
greve nacional dos bancários no piso – 

alcançando aumento real de 11,54% e o 
valor de R$ 1.250,00 – é uma importante 
conquista não somente econômica, mas 
também do ponto de vista da promoção 
da igualdade de gênero e raça dentro dos 
bancos. Isso ocorre porque a maioria das 
mulheres e negros está nas funções mais 
baixas da carreira, sendo beneficiados 
diretamente pelo aumento dos pisos. 

Além do piso de escritório, o piso de 
caixa subiu para R$ 1.709,05 (incluindo 
gratificação de caixa e outras verbas), 
constituindo um reajuste de 13,82%, com 
aumento real de 9,15%. Trata-se de outra 
conquista que melhora a remuneração. 

O alcance das medidas para os 
setores discriminados nos bancos fica 
comprovado pelos dados do Mapa da 
Diversidade, pesquisa que comprovou a 
desigualdade de condições de mulheres 
e negros no setor financeiro. Os números 
mostram que as mulheres representam 
53,3% dos chamados cargos funcionais, 
que recebem os menores rendimentos. Por 
outro lado, apenas 19% estão em cargos 
de direção e superintendência.
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eajuste, valorização do piso e PLR melhor
A CAIXA, NO DIA 14/10, NO BANCO DO BRASIL E NO DIA 18/10 NO BNB

O mesmo ocorre entre os negros, 
parcela da população que está sub-
representada na categoria em relação 
a sua presença na População Economi-
camente Ativa (PEA) do País: são 19% 
dos bancários, enquanto atingem 35,7% 
da PEA. Nos bancos, também estão 

• REAJUSTE SALARIAL: 7,5% até R$ 5.250,00 (representa aumento real de 3,08%). 
Para bancários do Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e da Caixa Econô-
mica Federal, o reajuste de 7,5% será para todos os trabalhadores e sem teto.

• REAJUSTE PARA SALÁRIOS ACIMA DE R$ 5.250,00:  R$ 393,75 fixos ou pelo 
menos 4,29%, o que for mais vantajoso.

• PISO SALARIAL: Reajuste de 16,33%, passando a valer R$ 1.250,00 (representa 
aumento real 11,54%)

• PLR: A regra básica será de 90% do salário mais R$ 1.100,80, com teto de 
R$ 7.181,00. Caso a distribuição do lucro líquido não atinja 5% com o pagamento 
da regra básica, esses valores serão aumentados até chegar a 2,2 salários com teto 
de R$ 15.798,00.

• ADICIONAL À PLR: Além da regra básica, os bancários receberão um valor adi-
cional à PLR de R$ 2.400,00, o que significa aumento de 14,28%, em relação ao 
pago no ano passado.

O processo de crescimento 
da massa salarial que vem 
sendo verificado no Brasil é 
classificado como positivo pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). “Vejo 
um ciclo virtuoso no aumento da 
massa salarial. Há um chororô 
de alguns setores, devido ao 
aumento no custo da mão de 
obra, mas isso é normal”, afirma 
o economista da instituição, 
Sérgio Mendonça. 

A Pesquisa de Emprego e 
Desemprego do Dieese, 
divulgada em meados 
de outubro, mostra que 
o rendimento médio real 
(descontada a inflação) dos 
ocupados em sete regiões 
do País subiu 1,8% em julho, 
chegando a R$ 1.289,00. Para 
os assalariados, o incremento foi 
de 1,5%, com a renda atingindo 
R$ 1.340,00. A massa salarial 
cresceu 1,9% para os ocupados e 
1,4% para os assalariados. 

A expansão da renda, argumenta 
Mendonça, impulsiona o 
consumo, induzindo o aumento 
em investimentos e podendo 
levar a um crescimento nas 
importações.

Segundo ele, o Brasil 
só vai conseguir elevar 
significativamente o consumo 
com aumento da massa 
salarial. Essa mudança obriga 
as empresas a se preocupar 
com qualificação e retenção de 
profissionais, questões até então 
pouco consideradas devido à 
farta oferta de mão de obra.

majoritariamente na base da pirâmide 
salarial, ocupando 20,6% dos cargos 
funcionais e apenas 4,8% dos cargos 
de superintendência e direção. Nesses 
casos, a situação é ainda pior: os dados 
mostram que a discriminação começa 
ainda na contratação.

Aumento real é 
positivo

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DO ACORDO DOS BANCÁRIOS

Fotos: Secretaria de Imprensa - SEEB/CE
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Perguntas e respostas do acordo com a Fenaban
Leia explicações detalhadas sobre as principais dúvidas dos bancários

Quanto vem de reajuste salarial?
São 7,5% para salários até R$ 5.250,00 (des-
considerando-se o ATS). Acima desse valor, o 
reajuste será por parcela fi xa de R$ 393,75 ou 
pelos 4,29% da infl ação, o que for mais vantajoso 
para o bancário – ou seja, o aumento real nessas 
faixas salariais pode ser maior que os 4,29%, 
nunca inferior (veja tabela). Os 7,5% reajustam 
também vales e auxílios. O vale-refeição fi cou em 
R$ 18,15 ao dia, o alimentação em R$ 311,08 ao 
mês (mesmo valor da 13ª cesta). A gratifi cação de 
caixa também tem reajuste de 7,5%. O aumento 
do piso foi maior: 16,33%.

REAJUSTES SALARIAIS (R$)
Faixas Salariais Reajuste
Até 5.250,00* 7,50%
R$ 5.500,00 7,16%
R$ 6.000,00 6,56%
R$ 6.500,00 6,06%
R$ 7.000,00 5,63%
R$ 7.500,00 5,25%
R$ 8.000,00 4,92%
R$ 8.500,00 4,63%
R$ 9.000,00 4,38%

R$ 9.170,00 e acima 4,29%
*Exceto piso, cujo reajuste foi de 16,33%

E quando serão pagas 
as diferenças salariais, 
as dos vales e auxílios?
Essas diferenças serão 
pagas junto à folha de no-
vembro. Há casos em que 
o banco já antecipou para 
a folha de outubro (neste 
caso a diferença seria só 
de um mês e os valores da 
tabela caem pela metade).

Diferenças Salariais* (R$)
Faixas 

Salariais
Diferença 
Salarial

Cesta-
Alimentação

Vale-
Refeição

1.074,46 351,08

43,44 55,88

1.500,00 225,00
2.000,00 300,00
2.500,00 375,00
3.000,00 450,00
3.500,00 525,00
4.000,00 600,00
4.500,00 675,00
5.000,00 787,50
5.500,00 787,50
6.000,00 787,50
6.500,00 787,50
7.000,00 787,50

* Difrenças do mês de setembro e outubro

Quando será paga a antecipação da PLR?
A antecipação da PLR dos bancos privados 

tem de ser paga em até dez dias corridos após a 
assinatura do acordo com a Fenaban, que aconte-
ceu em 20 de outubro. Bradesco e Itaú Unibanco já 
anunciaram que pagam a antecipação com a folha 
de outubro. O valor da antecipação é de 60% da 
regra básica (que corresponde a 54% do salário 
mais R$ 660,48, com teto de R$ 4.308,60). Na pri-
meira parcela do adicional haverá a distribuição de 
2% do lucro líquido do primeiro semestre podendo 
chegar a R$ 1.200,00. 

Como é a regra básica da PLR?
A regra básica prevê o pagamento de 90% 

do salário mais R$ 1.100,80 fi xos, com teto de 
R$ 7.181,00. 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$ 15.798,00.

E o valor adicional?
Distribuição linear de 2% do lucro líquido 

entre todos os bancários com teto de R$ 2.400,00. 
A Campanha Nacional Unifi cada 2010 conquistou 
aumento de 14,28% em relação ao teto do ano 
passado que foi de R$ 2.100,00.

E o restante da PLR, quando e como 
será pago?

O restante vem até março de 2011. Pelas 
projeções feitas pelo Sindicato, todos os bancos, 
exceto o HSBC, terão de pagar 2,2 salários de 
PLR para seus funcionários (a PLR “cheia”) mais 
o valor adicional total de R$ 2.400,00.

Quem tem direito a receber a PLR? 
Pagamento integral: admitidos até 31 de 

dezembro de 2009 e em efetivo exercício em 
31 de dezembro de 2010, ou seja, que tenham 
trabalhado durante todo o ano; admitidos até 
31 de dezembro de 2009 e que se afastaram 
a partir de 1º de janeiro de 2010 por doença, 
acidente de trabalho ou licença maternidade. 
Ou seja, o bancário tem de ter trabalhado pelos 
menos um dia durante o ano de 2010.

Pagamento proporcional na razão de 
1/12 por mês trabalhado: admitidos a partir de 
1º de janeiro de 2010 e em efetivo exercício 
de 31 de dezembro de 2010, mesmo que 
afastados por doença, acidente de trabalho ou 
licença-maternidade (período que não poderá 
ser descontado); desligados sem justa causa 
entre 2 de agosto de 2010 e 31 de dezembro 
de 2010.

Quem pede demissão não recebe a PLR.

Quem tem direito a receber a PLR adi-
cional?

Pagamento integral: admitidos até 31 de 
dezembro de 2009 e que se afastaram a partir 
de 1º de janeiro de 2010 por doença, acidente de 
trabalho ou licença-maternidade, se pertencente 

ao quadro funcional na data de 20 de outubro de 
2010 (data da assinatura da CCT); admitidos até 
31 de dezembro de 2009 e em efetivo exercício 
na data da assinatura da CCT.

Pagamento proporcional na razão de 
1/12 por mês trabalhado: admitidos a partir de 
1º de janeiro de 2010 e em efetivo exercício 
na data da assinatura da CCT, mesmo que 
afastados por doença, acidente de trabalho ou 
licença-maternidade (período que não poderá 
ser descontado); aos desligados sem justa 
causa entre 2 de agosto de 2010 e a data da 
assinatura da CCT.

Quem pede demissão não recebe a PLR 
adicional.

Como fi cou o auxílio-creche?
Por conta da mudança na lei que rege 

a educação no País (que antecipou a ma-
trícula das crianças, em um ano, para até 6 
anos), haverá alterações no pagamento do 
auxílio-creche/babá. Não haverá prejuízo 
individual, pois não terá redução da quantia 
total do direito. Para o bancário admitido 
até 31 de agosto de 2010 e que já recebia o 
auxílio-creche/babá, o valor mensal será de 
R$ 223,55, para cada filho nascido até 31 de 
agosto de 2010, até que complete 83 meses 
de idade. Os demais serão reembolsados pelo 
valor mensal de R$ 261,33 para cada filho 
nascido a partir de 1º de setembro de 2010 
até a idade de 71 meses.

Caso você tenha algum problema, pro-
cure o Sindicato.
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Fotos: Secretaria de Imprensa - SEEB/CE

Bancários do BB conquistam PCR e aumento do piso
Os funcionários do Banco 

do Brasil no Estado, em greve por 
tempo indeterminado desde o dia 
29/9, decidiram pela aceitação da 
proposta e fim da greve no banco 
estatal no dia 14/10. 

Carlos Eduardo Bezerra, pre-
sidente do Sindicato dos Bancários 
e funcionário do BB, ressaltou que 
os avanços conquistados pelos fun-
cionários foram resultado da maior 
greve realizada pela categoria nos 
últimos 20 anos, com valorização 
dos pisos, incremento na PLR e 
inclusão na Convenção Coletiva, 
pela primeira vez, de mecanismos 
para combater o assédio moral no 
trabalho e a falta de segurança nas 
agências. “As conquistas dão con-
tinuidade a uma série de avanços 
conquistados pelos bancários nos 
últimos oito anos. De 2004 a 2010, 
por exemplo, os bancários tiveram 
entre 19,6% e 26,3% de aumento 
real no piso salarial. Isso mostra a 
força da nossa categoria”, conclui 
Carlos Eduardo.

E1 ASSISTENTE DE NEGÓCIOS HÁ 180 DIAS

Até 31/08/2010 Após 01/09/2010 

VP* - 1.132,80 VP* - 1.280,00

ABF** - 1.121,70 ABF** - 1.205,82

GS*** - 563,25 GS*** - 621,45

Total 2.818,12
Total 3.107,27
Reajuste de 10,3% em relação a agosto de 2010

* Vencimento Padrão; ** Adicional Básico de Função; *** Gratificação Semestral.

Uma das principais reivindica-
ções dessa campanha salarial era 
referente ao PCCS. A implantação da 
carreira de mérito a partir de setem-
bro de 2010, retroagindo os efeitos 
a 2006, é o início da efetivação do 
que foi debatido na mesa temática 
de remuneração.

A Carreira M terá 25 níveis, 
sendo que cada um deles valerá 
cerca de R$ 88,00 (incluída a 
gratificação semestral) e cada nível 
M será adquirido quando o fun-
cionário completar 1.095 pontos 
na carreira. Para cada dia que 
o funcionário exercer um cargo 
comissionado, será atribuída uma 
pontuação de, no mínimo, 1 ponto. 
Conforme a complexidade do car-
go, essa pontuação aumenta. Os 
debates sobre o PCCS continuarão 
na mesa permanente.

A grande conquista é que, en-
quanto na comissão a remuneração 
será acrescida dos valores referentes 
à carreira M, e mesmo no caso de o 
funcionário vir a ser descomissionado 
esse valor está agregado ao seu sa-
lário, permitindo que ele não tenha 
uma perda maior. É uma forma de 

incorporar parte da comissão ao 
salário do trabalhador.

A título de exemplo, veja como 
fica o salário de um funcionário as-
sistente de negócios, cujo VR era de 
R$ 2.784,30 até 31/8 e passa a ser 
R$ 2.993,12 após a implantação da 
carreira de mérito.

CARREIRA DE MÉRITO

Esse funcionário terá 180 pontos na carreira de mérito (180 dias x 1 ponto por dia) e 
necessitará mais 915 pontos para adquirir um M.
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Caixa: empregados conseguem ganho real no piso e PLR extra

ção de PLR Social feita pelo Comando 
e a CEE/Caixa. Essa PLR extra corres-
ponde à distribuição linear de 4% do 
lucro líquido. “Estas são conquistas da 
força da nossa mobilização, da greve 
forte que fizemos nacionalmente. 
Temos que valorizar muito o que es-
tamos assegurando nessa campanha 
de 2010, para seguirmos ainda mais 
confiantes nos avanços da nossa luta 
coletiva”, frisa Jair Pedro Ferreira, 
coordenador da CEE/Caixa. 

• Reajuste que representa aumento real de 
3,08%; significativa elevação do piso; 
delta de promoção; PLR extra;

• Garantia de que a promoção por mérito 
referente ao ano de 2010 será paga em 
março de 2011 retroativo a janeiro de 
2011;

• Ampliação da idade da criança adotada 
na licença adoção de 8 anos incomple-
tos para 12 anos incompletos;

• Frequência bimestral para as reuniões 
dos comitês de acompanhamento do 
credenciamento e descredenciamento 

DIAS PARADOS – A Caixa se-
guirá a mesma regra da Fenaban. A 
compensação deverá ser de, no máxi-
mo, duas horas por dia, não podendo 
ser computados sábados, domingos e 
feriados e nem as horas extras já prati-
cadas. A compensação deverá ocorrer 
até 15 de dezembro. A empresa fará 
ainda a devolução de valores referentes 
a dias descontados nas greves de 2007 
e 2008, por meio de acordo nos autos 
das ações judiciais.

PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA APROVADA
do Saúde Caixa;

• Discussão do Plano de Funções Gratifi-
cadas (PFG) e PSI na mesa permanente;

• Comissão paritária para discutir das 
pendências no SIPON;

• Inclusão, para diagnóstico no PCMSO, 
dos exames de mamografia e de Pa-
panicolau para as mulheres e, para os 
homens, de próstata, em caso de PSA 
alterado;

• Ampliação de 4,6 mil para 5 mil bolsas 
graduação. E de 2,6 mil para 3 mil as 
bolsas idioma.

A greve na Caixa Eco-
nômica Federal terminou 
dia 13/10, durante assem-
bleia da categoria, na sede 
do Sindicato. A proposta 
aprovada destaca um rea-
juste de 7,5% em todas as 
verbas salariais sem o teto 
da proposta da Fenaban, 
elevação do piso de ingres-
so para R$ 1.600,00 indo 
para R$ 1.637,00 após 90 
dias e um acréscimo linear 
de R$ 39,00 em todas 
as referências do PCS de 
2008. O banco se com-
promete ainda a seguir a 
proposta de PLR acordada 
na mesa unificada e pagar 
ainda uma PLR Social, 
equivalente a 4% do lucro 
líquido, distribuídos de 
forma linear. 

No piso de ingresso, 
o reajuste proposto é de 
10,19%. Para o emprega-
do com tempo de trabalho superior a 
90 dias, será procedida a sua mudan-
ça da referência 201 para a 202, com 
elevação do valor para R$ 1.637,00. 
Essa sistemática de mudança da 
referência após 90 dias passa a ser 
praticada daqui pra frente. Até então, 
a mudança só se dava após dois anos 
de trabalho.

Nas demais referências, além dos 
7,5% de reajuste, será agregado um 
valor linear de R$ 39,00. Isso resulta 
em reajustes que variam de 8,4% a 
12,74% nos valores da tabela. 

A carreira profissional também terá 
enquadramento automático no segun-
do nível, após conclusão do contrato de 
experiência de 90 dias, saindo da refe-
rência 801 para 802. A representação 
dos empregados cobrou a promoção 
por mérito de 2009 e obteve da Caixa 
a garantia de aplicação de um delta 
para todos, retroativamente a janeiro 
deste ano. 

PLR EXTRA – Além pagar a PLR 
conquistada na mesa Fenaban, a Cai-
xa concordou ainda com a reivindica-
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Os bancários do Banco do Nor-
deste do Brasil (BNB) terminaram a 
greve no dia 18/10, após 20 dias de 
paralisação. A proposta do BNB apre-
senta avanços principalmente no que 
se refere ao piso e a PLR, que chegará 
a distribuir 14% do lucro líquido do 
Banco, incluindo a distribuição dos 
9% do lucro líquido referente à regra 
básica da Fenaban, mais o adicional 
de PLR de 2% linear e mais 3% relativos 
às metas sociais.

Quanto ao reajuste do piso, o 
valor passará a ser de R$ 1.600,00 
nos três primeiros níveis e o aumento 
repercutirá nos 18 níveis do Plano de 
Cargos e Remuneração (PCR).

DIAS PARADOS – Sobre o abo-
no dos dias parados, a Comissão Na-
cional manteve a sua posição inicial de 
abono integral, tanto que não concorda 
que a questão seja colocada em acordo 
coletivo. O disciplinamento desse ponto 
será feito através de ato de gestão do 
BNB e obedecerá, segundo o Banco, 
os mesmos critérios do ano passado 
(cada hora trabalhada equivalerá a 
duas horas compensadas). O período 
de compensação proposto vai até o dia 
30/11/2010.

AJUSTES DO PCR – O Banco 
disse estar legalmente impedido, por 
conta da lei eleitorial, em proceder 
qualquer ajuste no PCR até o final 
de janeiro de 2011, mas concorda 

em enviar ao DEST, após aprovação 
pela Diretoria e Conselho de Admi-
nistração do Banco, uma proposta 
elaborada pela comissão paritária, 
garantindo a vigência dos ajustes a 
partir de 1º/2/2011. 

EM 2010, CONQUISTAS 
TAMBÉM QUANTO AOS PASSI-
VOS – Segundo Tomaz de Aquino, 
diretor do Sindicato dos Bancários e 
coordenador da Comissão Nacional 
dos Funcionários do BNB (CNFBNB/
Contraf-CUT), sob a administração 
Roberto Smith, a Comissão já resta-
beleceu para os antigos funcionários 
os benefícios das folgas, anuênios, 
auxílio material escolar, promoções 
e fez acordos em vários passivos tra-
balhistas, dentre os quais o da URP, 
no primeiro ano da atual gestão, em 
2003. Tomaz adianta que o próximo 
desafio da CNFBNB/Contraf-CUT 
é a criação da licença-prêmio para 
os novos funcionários, admitidos a 
partir do ano de 2000, os quais, 
dentro do princípio de isonomia, fo-
ram contemplados, mediante acordo 
com o Banco, com cinco ausência 
abonadas por ano, implantação de 
Plano de Cargos e Remuneração, 
adiantamento de férias e Plano de 
Previdência complementar. “Outra 
meta da CNFBNB/Contraf-CUT é a 
criação da LP de 35 anos, tendo em 
vista a nova legislação previdenciária 
vigente nos País”, concluiu.

Funcionários do BNB avançam no piso e ganham PLR social

1. REAJUSTE DOS SALÁRIOS: 
Reajuste salarial de 7,5% sobre 
todas as verbas salariais (SEM o teto 
de R$ 5.250,00 da Fenaban).

2. PISO SALARIAL: Elevação do 
piso salarial para R$ 1.600,00, o 
que representa um aumento real 
de 7,52%, com correção do PCR – 
cargos (inclusive VCP).

3. Ajuste do PCR: Considerando 
a proposta, haverá necessidade 
de revisão da proposta de ajuste 
do PCR e para tanto será criada 
uma comissão paritária composta 
de dois membros indicados pelo 
Banco e dois membros indicados 
pela Comissão Nacional para 
avaliar e adaptar a proposta 
atual. O prazo para conclusão 
da análise e entrega da proposta 
final será até 31/12/2010, e nela 
constará proposição de vigência 
para 01/02/2011. A partir daí será 
encaminhada para as aprovações 
na Diretoria do BNB, Conselho 
de Administração e Ministérios da 
Fazenda e MPOG/DEST.

4. CAMED-Saúde: Instalação de 
Comissão Paritária para avaliar as 
proposições contidas no módulo 
de saúde da Minuta Específica de 
Reivindicações do BNB. A Comissão 
terá 90 dias para apresentar os 
resultados dos estudos.

CONFIRA OS 
PRINCIPAIS PONTOS DA 
PROPOSTA DO BNB
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O Bancário – A Campanha Nacio-
nal dos Bancários de 2010 foi a maior 
de todas as campanhas, com 8.280 
agências paradas em 15 dias de greve. 
Como você avalia a participação direta 
dos bancários na greve?

Carlos Eduardo – A estratégia de 
organização dos bancários ao longo 
desses últimos 20 anos está trazendo 
resultado porque os bancários estão 
entendendo a necessidade de fortalecer 
uma campanha unificada, para no en-
frentamento as ações serem coordena-
das, tanto na negociação como orienta-
ção da direção para assinar um acordo 
da greve. Isso traz para nós bancários, 
um novo momento onde não falamos 
mais de uma negociação de uma ou de 
outra empresa. Nós estamos falando da 
negociação que envolve 158 bancos 
e 460 mil bancários, distribuídos em 
mais de 140 sindicatos em todo o País. 
Essa organização é conduzida por 35 
entidades que compõem o Comando 
Nacional dos Bancários. Ela é extrema-
mente democrática e participativa. Esse 
ano, inclusive, a própria Confederação 
dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito, a Contec, soltou orientação 
conjunta conosco. Nós queremos to-
dos os matizes políticos do movimento 
com unidade na luta para conseguir 
maiores conquistas para os bancários. 
Do ponto de vista da participação dos 
bancários, nós sempre tivemos greves 

Aumento real dos bancários contribui para o 
desenvolvimento do País

PARA FAZER UMA BREVE AVALIAÇÃO DO QUE 
REPRESENTOU A CAMPANHA NACIONAL DOS 

BANCÁRIOS, DESDE O SEU INÍCIO ATÉ AS 
CONSEQUÊNCIAS DO SEU DESFECHO, A REVISTA O 

BANCÁRIO CONVIDOU O PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ, CARLOS EDUARDO 
BEZERRA, QUE RECEBEU NOSSA REPORTAGEM PARA 

UMA BREVE CONVERSA. 
NESSA ENTREVISTA, ELE AVALIA PONTOS IMPORTANTES 

CONQUISTADOS PELOS BANCÁRIOS EM 2010, 
COMO AUMENTO REAL EM TODAS AS VERBAS 

REMUNERATÓRIAS, COMO PISO, PLR ETC. ALÉM 
DISSO, ELE DESTACA AINDA DIVERSOS AVANÇOS EM 
SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO, QUE ESTÃO 

PRESENTES NA CONVENÇÃO COLETIVA ASSINADA NO 
ÚLTIMO DIA 20/10 E DO IMPACTO DESSES GANHOS 

NA ECONOMIA BRASILEIRA.

fortes no setor público nesse último pe-
ríodo. Hoje, nós temos uma greve forte 
com participação de bancários da rede 
privada e da rede pública. Inclusive, a 
maioria das agências bancárias dessas 
8.280 foram de bancos privados, o que 
demonstra que nós não estamos dimi-
nuindo a mobilização. Pelo contrário, 
nós estamos otimizando, pois estamos 
com menos dispêndio de recursos das 
entidades sindicais e conseguindo 
avançar na participação dos bancários 
para defender seus direitos. 

O Bancário – Quais foram os 
principais avanços com relação à remu-
neração e a condições de trabalho na 
mobilização grevista desse ano?

Carlos Eduardo – Eu quero citar 
cinco eixos. Primeiro, remuneração: 
nós contabilizamos o maior aumento 
do piso da categoria dos últimos 20 
anos. Foi um aumento de 16,33%, mas 
significou um aumento real, acima da 
inflação, de 11,55%. A lógica de discu-
tir, para além do reajuste do salário, a 
valorização do piso da categoria muda 
a lógica que o sistema queria impor 
de precarização. E traz um conjunto 
de desafios para que a gente procure 
ampliar esse piso remuneratório para 
todo trabalhador do ramo financeiro. 
Na questão da PLR, nos últimos anos 
nós temos tido avanços constantes. 
Hoje o modelo da PLR tem uma regra 

básica e tem um adicional. E nós con-
seguimos que o adicional da PLR, que 
era de R$ 2.100,00, aumentasse para 
R$ 2.400,00. Significa um aumento 
de 14,3% e um aumento de real de 
9,58%. O terceiro ponto é referente ao 
reajuste do salário cuja proposta dos 
banqueiros foi de 7,5%, com aumento 
real de 3,08% para quem ganha até R$ 
5.250,00. Significa que 85% dos ban-
cários tiveram esse aumento e os outros 
garantem o valor fixo de R$ 393,75, 
regressiva até o valor de 4,29%, que 
é a inflação. Isso representa a redução 
da distância entre quem ganha menos 
e quem ganha mais. A remuneração do 
bancário ainda precisa avançar muito. 
Mas avançar na PLR, no piso e no 
aumento real de salário é inédito. Nos 
últimos 20 anos, a gente não chegou 
em nenhum ano a ter uma proposta 
que contemplasse os três pilares da 
remuneração básica e da remuneração 
variável mais consistente do bancário 
como foi feito em 2010. Nós acertamos 
quando dissemos que os bancários 
querem as pessoas em primeiro lugar. 
Um outro banco é preciso. Por que nós 
dialogamos com a população para 
dizer que nossa campanha não era 
só remuneração. Tivemos propostas 
importantes para a sociedade e para 
os bancários no quesito seguraça e 
saúde. Segurança: a ampliação da pro-
teção, decorrente de assalto/sequestro, 

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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ao bancário, atendimento médico e 
psicológico. Para a sociedade, duas 
coisas importantíssimas: os bancos 
se obrigam a registrar boletim de 
ocorrência de assalto/sequestro, coisa 
que eles não faziam. Registrar o B.O. 
significa dar os detalhes da ocorrência 
para que o judiciário possa investigar 
e combater o crime. Outra questão 
importante, os bancários já participam, 
juntamente com os vigilantes, a Polícia 
Federal e os próprios banqueiros, da 
Comissão Consultiva de Segurança 
Privada, comissão bipartite, do Con-
gresso Nacional. A cada reunião, nós 
levamos denúncias e determinamos 
multa para os bancos, pois a comissão 
tem essa autonomia. E nós conquista-
mos nessa campanha que os bancos 
se obriguem a publicar nessa comis-
são, semestralmente, estatísticas do 
sistema financeiro referente a assalto/
sequestro. E, por fim, a questão do 
combate ao assédio moral. A cláusula 
de política de prevenção de conflitos 
no ambiente de trabalho significa que 
o sistema financeiro reconhece a exis-
tência de assédio moral, e ao assumir 
isso, também, por consequência, tem 
que assumir políticas de combate. Mas 
sabemos que a luta vai continuar. 

O Bancário – Qual a importância 
do aumento real dos bancários para a 
economia brasileira?

Carlos Eduardo – O acordo da 
Fenaban está representando um mon-
tante de R$ 6,15 bilhões que vão ser 
gastos na economia real do País, for-
talecendo a economia interna do Brasil 
com a roda da economia girando, 
porque R$ 6 bilhões, para se ter ideia, 
é a metade de todo o recurso do Bolsa 
Família. Com relação à PLR, deu mais 
de R$ 3,8 bilhões. É uma contribuição 
nossa que não gera inflação. Por que 
os bancários estão assumindo parte dos 
ganhos de produtividade dos bancos. 
Isso ajuda a fortalecer vários segmentos 
da economia. O Dieese tem divulgado 
diversas notas técnicas explicando 
como o aumento real qualifica e po-
tencializa o fortalecimento do mercado 
de trabalho. E fortalecer o mercado de 
trabalho com melhores salários significa 
melhores empregos. Agora, claro que 
isso tem que ser feito com a atuação 
de outros setores da economia e os 
bancários têm dado a sua contribuição.

O Bancário – De que forma reali-

zar uma campanha unificada fortalece 
a mobilização dos bancários?

Carlos Eduardo – Nós temos nes-
ses 140 sindicatos, 10 federações, qua-
tro centrais sindicais um único slogan: 
“Um outro banco é preciso. Pessoas 
em primeiro lugar”. É um diálogo com 
a sociedade muito forte, que coloca 
o setor financeiro com o desgaste de 
ter que justificar perante situações que 
a população consegue entender di-
ferentemente das propagandas e da 
publicidade. Um banco que respeite os 
clientes, que tenha mais segurança, que 
respeite os trabalhadores com mais saú-
de e condições de trabalho, um banco 
que não faça uma extorsão legalizada. 
Nós temos uma situação ainda muito 
gritante nos bancos onde 1.200 ban-

dical, a Conlutas, a CTB [Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Bra-
sil]. E isso nos fortalece sobremaneira. 
Além disso, também nos fortalece o fato 
de o Comando ter um calendário uni-
ficado para os trabalhadores poderem 
enfrentar a intransigência que o sistema 
financeiro tenta impor aos bancários. 
Nos últimos anos, esse término da 
greve tem sido sempre com conquistas 
e nós estamos coroando esse processo 
da consolidação da Convenção Co-
letiva de Trabalho que culmina numa 
convenção que garante os mesmos 
direitos a todos os bancários. Isso é um 
paradigma para a classe trabalhadora 
e uma contribuição para a democracia 
brasileira.

O Bancário – Quais são os 
desafios de realizar uma Campanha 
Nacional em um período de eleição?

Carlos Eduardo – Nós temos o 
dever de lutar pelo desenvolvimento 
desse País e de ter lado. E o lado dos 
sindicatos é o lado dos trabalhadores. 
Nós estivemos juntos com as centrais 
sindicais e estabelecemos uma platafor-
ma da classe trabalhadora para todas 
as candidaturas. E estamos diante de 
uma disputa polarizada entre o forta-
lecimento de um projeto democrático 
popular e o retrocesso ao receituário 
neoliberal. Os bancários, mais uma vez, 
vão ter atuação importante para definir 
e contribuir com os rumos do País.

O Bancário – Qual a expecta-
tiva com relação à mobilização dos 
bancários nesse novo governo que se 
aproxima?

Carlos Eduardo – Independente 
do governo, o Sindicato vai continuar 
na luta por melhores salários, saúde, 
mais segurança, igualdade de opor-
tunidades e ter, nesse debate, uma 
melhor condição para o Brasil. Preci-
samos de um novo sistema financeiro 
que possa ter mais compromisso com 
o desenvolvimento nacional. Não é 
razoável que as taxas e juros que são 
cobrados no Brasil sejam quatro ou 
cinco vezes o que é cobrado no mun-
do, sendo que o Brasil desponta como 
uma das maiores economias do mundo 
hoje, com o crescimento da economia 
sustentável. Nós precisamos aprofundar 
as reformas que protejam e ampliem os 
direitos dos trabalhadores, precisamos 
avançar nas conquistas.

cários se afastam pelo INSS, por mês, 
em decorrência de problemas de saúde 
e mais da metade é por LER/Dort e por 
situações decorrentes de assédio moral. 
Nós tivemos 18 assassinatos no Brasil 
este ano em decorrência de assaltos e 
sequestros. A mídia unificada permite 
isso. E como fazemos isso? Fortalecen-
do o processo democrático: o Sindicato 
faz seu debate com a categoria que é 
ampliado na Federação e culmina com 
o debate de toda a categoria na Con-
ferência Nacional dos Bancários. É por 
isso que existe o Comando Nacional: 
não é apenas a Contraf e os sindicatos 
da CUT, mas outras centrais sindicais 
também são chamadas: a UGT [União 
Geral dos Trabalhadores], a Intersin-

“

”

O acordo da 
Fenaban está 

representando um 
montante de 

R$ 6,15 bilhões que 
vão ser gastos na 
economia real do 

País, fortalecendo a 
economia interna do 

Brasil 



18 Revista O Bancário nº 6 – Setembro/Outubro de 2010
Sindicato dos Bancários do Ceará

[  Campanha Nacional 2010  ]

Ganho real de 3,08% no reajus-
te; 11,55% de aumento real no piso 
salarial; 9,58% de ganho no adicional 
de PLR, entre outros importantes ga-
nhos sociais são apenas alguns dos 
pontos significativos apresentados na 
Convenção Coletiva dos Bancários 
2010-2011. 

De acordo com o supervisor técni-
co do Dieese/CE, Reginaldo Aguiar, o 
aumento real dos bancários traz mais 
dinâmica para a economia do País, im-
pulsionando vários setores econômicos. 
“Quando a renda cresce, potencializa-
se o efeito dinâmico do consumo, ge-
rando mais produção, mais empregos, 
mais impostos e começa-se a dar mais 
dinâmica a esse crescimento. Quando 
se aumenta o ganho real, principalmen-
te no caso do bancário que o reajuste 
maior foi dado no piso, ajuda-se a 
diminuir as desigualdades entre os que 
ganham mais e os que ganham menos, 
além de jogar uma massa de recursos 
maior na economia para consumo e 
para atender esse consumo, tem-se 
uma elevação da demanda na indústria 
criando uma dinâmica na economia 
que antes não existia”, explica ele. 
Reginaldo completa: “a convenção dos 
bancários é um documento muito mais 
rico, não tem só uma vantagem, tem 
um conjunto de vantagens significativas 
se comparadas a outras categorias. É 
interessante ver que esse ganho real foi 
muito elevado, mas o impacto desse 
acordo no setor bancário em 2010 vai 
ser bem significativo”.

O Dieese/CE considera ainda 
que, além desse círculo virtuoso para 
a economia brasileira, os ganhos reais 
conquistados pelos bancários trarão 
reflexos importantes para outras catego-
rias de trabalhadores. Reginaldo explica 
que categorias mais organizadas como 
metalúrgicos, petroleiros e bancários são 
referências para outras categorias e estas 
apresentaram ganhos reais significativos 
e bastante assemelhados e isso é impor-
tante para nortear os demais trabalhado-

Convenção Coletiva dos Bancários traz ganhos 
significativos para todos, aponta Dieese

res. “A categoria bancária serve de farol 
para o conjunto da classe trabalhadora 
brasileira, com seu impacto nacional que 
é um sonho para as outras categorias, 
inclusive para bancários de outros países 
do mundo”, diz.

Ele destaca como importante tam-
bém a busca por melhorias para além 
da remuneração. “Itens como combate 
ao assédio moral, estatística sobre nú-
meros de violência, são conquistas de 
alta relevância. Porque a questão do 
trabalho não se resume só a trabalhar, 
ganhar dinheiro e ir para casa. Existem 
outros ganhos com relação ao traba-
lho”, afirmou. 

Reginaldo ressalta ainda a impor-
tância de questões como segurança 

bancária constarem da Convenção 
Coletiva de Trabalho. “É muito comum 
o patronato reclamar que não concede 
algo numa convenção porque ali não 
é o local para isso. Os bancários têm 
montado ao longo do tempo uma 
convenção muito importante para o 
conjunto da classe trabalhadora, com 
questões que fogem propriamente à 
questão da relação capital-trabalho”, 
diz. Para ele, a Convenção não é um 
pacto que rege apenas pólos econômi-
cos e isso é um avanço de concepção, 
em termos de Brasil, bastante interes-
sante e que serve de referência para ou-
tras categorias. “Isso eu acho um marco 
que é muito pouco comentado, mas 
extremamente importante”, destaca.

A categoria 
bancária 

serve de farol 
para a classe 
trabalhadora 

brasileira, com 
seu impacto 

nacional que é 
um sonho para 

as outras 
categorias

REAJUSTE E GANHO REAL DO PISO SALARIAL

HOJÉ É FICA EM REAJUSTE GANHO REAL

PISO ANTERIOR A 90 DIAS

Portaria R$ 683,38 R$ 794,98 16,33% 11,55%

Escriturário R$ 980,08 R$ 1.1140,13 16,33% 11,55%

Tesoureiros, caixas e 
demais empregados 

de tesouraria
R$ 980,08 R$ 1.140,13 16,33% 11,55%

PISO APÓS 90 DIAS

Portaria R$ 748,59 R$ 870,84 16,33% 11,55%

Escriturário R$ 1.074,46 R$ 1.250,00 16,33% 11,55%

Tesoureiros, caixas e 
demais empregados 

de tesouraria
R$ 1.074,46 R$ 1.250,00 16,33% 11,55%

“

”
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No dia último 11 de setembro, 
a Lei Federal 8.078/1990, mais co-
nhecida como Código de Defesa do 
Consumidor, completou 20 anos. Os 
Procons, assim como outros órgãos de 
defesa do consumidor, foram, ao longo 
de todos esses anos, responsáveis por 
garantir o seu cumprimento, esclare-
cendo os cidadãos sobre seus direitos, 
disponibilizando canais de atendimento 
e fiscalizando o mercado.

Nesses 20 anos, as conquistas 
foram muitas – até mesmo em relação 
ao comportamento dos consumidores. 
Mas, é claro, ainda há o que fazer no 
tocante aos direitos de quem compra.
Entre os direitos garantidos pelo CDC 
está a obrigatoriedade de os rótulos de 
produtos alimentícios informar toda a 
composição do alimento, bem como a 
data de validade e o fabricante. Além 
disso, o CDC dá poder a um juiz para 
anular um contrato caso entenda que 
o consumidor está com a razão e ga-
rantir a troca de um produto por outro 
caso ele tenha algum defeito. Por outro 
lado, o CDC ainda não contempla o 
comércio eletrônico como já acontece 
com as lojas físicas. 

Avanços – O “recall”, que é a 
troca de um produto defeituoso por 
outro em perfeito estado, é conside-
rado uma conquista dos consumidores, 
ainda que tenha demorado para vingar. 
Em julho deste ano, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sancionou uma 
lei que determina que todas as lojas e 
prestadores de serviços do Brasil devam 
ter um exemplar do CDC, para que os 
clientes possam consultá-lo.

Consciente de seus direitos, o 
consumidor dispõe de mais elementos 
para fazer suas escolhas de consumo 
com responsabilidade. O fornecedor, 
por sua vez, ciente da existência de 
uma lei federal que impõe deveres e 
regras às suas atividades, compreende 
que se adaptar à lei significa evitar 
problemas jurídicos e também garantir 
a manutenção de seus clientes e a boa 
imagem de  sua empresa.

As melhorias nas relações de con-
sumo são, portanto, um reflexo direto 

CDC: uma lei cidadã em defesa do consumidor
da criação e implementação do CDC, 
que estabelece como direitos básicos, 
entre outros, a proteção da vida, saú-
de e segurança e a informação prévia 
sobre os produtos e serviços disponibi-
lizados no mercado, além de reconhe-
cer o princípio da vulnerabilidade do 
consumidor. 

Conflitos e problemas nas relações 
travadas entre consumidores e forne-
cedores não deixaram de existir, mas 
consumidores informados, órgãos de 
defesa do consumidor atuantes, for-
necedores conscientes e um CDC que 
permanece atual são ingredientes que 
continuam propiciando um mercado 
cada vez mais harmônico e equilibrado.

20 anos – Passados esses vinte 
anos de conquista, novos temas, como 
superendividamento, sustentabilidade, 
redes sociais e internet, consumo in-
fantil, globalização, era do hipercon-
sumo, entre outros, chegam à defesa 
do consumidor impondo a necessidade 
de uma reflexão específica e um olhar 
crítico sobre eles. 

É preciso continuar conscienti-
zando o cidadão sobre os seus direi-
tos e propiciando canais específicos 
para que ele possa exercê-los. Além 
disso, é fundamental que os órgãos 
de defesa do consumidor fortale-
çam o trabalho de sensibilização do 
consumidor do seu papel ativo na 
sociedade, ressaltando que suas es-
colhas de consumo trazem impactos 
para a vida econômica e social de 
sua família e também para as futuras 

gerações. 
Uma das premissas essenciais para 

se estabelecer a chamada relação de 
consumo, são os conceitos legais para 
palavras como consumidor, serviço ou 
produto. Elas estão estabelecidas nos 
artigos iniciais do Código de Defesa 
do Consumidor:

CONSUMIDOR é toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário 
final. Equipara-se a consumidor a 
coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo (art. 2º).

FORNECEDOR é toda pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados que de-
senvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exporta-
ção, distribuição ou comercialização 
de produtos ou prestação de serviços 
(art. 3º).

PRODUTO é qualquer bem, mó-
vel ou imóvel, material ou imaterial. 
(art. 3º, § 1º).

SERVIÇO é qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo 
mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de cré-
dito e securitária, salvo as decorrentes 
das relações de caráter trabalhista. (art. 
3º, § 2º).

SERVIÇO:
DECON/CE: Rua Barão de 

Aratanha, 100 – Centro
Fone: 0800 275 8001 

PROCON Fortaleza: Rua Major 
Facundo, 869 - Centro 

Fone: 3105 1136 / 151. 
Fax: (85) 3105 1188

PROCON ASSEMBLEIA: Av. Des. 
Moreira, 2807 - Dionísio Torres

Fone: 3277-3791
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Trabalho Decente para superar a pobreza 
e as desiqualdades

O Bancário – O Plano Nacional 
do Trabalho Decente no Brasil já foi 
implementado, ou ainda está em nível 
de projeto?

Paulo Sérgio Muçouçah – É 
ainda projeto. O Plano foi construído 
numa discussão tripartite, entre gover-
no, trabalhadores e empregadores. Na 
verdade começou a ser construída a 
partir da elaboração da Agenda lança-
da em 2006 pelo governo brasileiro. De 
lá pra cá,  no final de 2008 se intensi-
ficou um pouco a posição em torno da 
construção do Plano. O governo e os 
trabalhadores chegaram ao consenso 
sobre o Plano, mas os empresários 
não. Então o governo está lançando 
agora o Plano como texto base de uma 
Conferência Nacional sobre o Trabalho 
Decente, que deve ser convocada em 
novembro deste ano.

O Bancário – Em que consiste 
esse Plano de Trabalho Decente?

Paulo Sérgio – Esse plano está 
organizado em torno das três priorida-
des definidas pela Agenda Nacional. 
A primeira é gerar mais e melhores 
empregos, com iqualdade de opor-
tunidade de tratamento; segunda é 
erradicar o trabalho escravo e o tra-
balho infantil, principalmente nas suas 
piores formas; e a terceira é fortalecer 
os atores tripartites  e os mecanismos 
de diálogo social. Em cima dessas 
prioridades, são definidos resultados 
para serem alcançados e estabeleci-
das metas quantitativas para 2011 e 
2015, fim da chamada da década do 
trabalho decente estabelecida pela 
OIT, pra alcançar metas em nível do 
Continente Americano.

O TRABALHO DECENTE É UMA CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA A SUPERAÇÃO DA POBREZA, A REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS, A GARANTIA DA GOVERNABILIDADE DEMOCRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

NO BRASIL, A PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE É COMPROMISSO ASSUMIDO ENTRE O GOVERNO LULA E A OIT 
– ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, A PARTIR DE JUNHO DE 2003, PARA O ESTABELECIMENTO DE UM 
PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE UMA AGENDA NACIONAL DE TRABALHO 

DECENTE. O REPRESENTANTE DA OIT, NO BRASIL, PAULO SÉRGIO MUÇOUÇAH, FALOU COM EXCLUSIVIDADE À REVISTA O 
BANCÁRIO SOBRE O PLANO E A AGENDA.

O Bancário – Con-
ceitualmente, o que é tra-
balho decente?

Paulo Sérgio – Tra-
balho Decente  é definido 
como trabalho adequada-
mente remunerado, pro-
dutivo em primeiro lugar, 
execido em condições de 
liberdade, equidade e com 
segurança,  e que seja 
capaz de  garantir uma 
vida digna para os traba-
lhadores e suas famílias. 
Trabalho Decente envolve 
portanto, quatro dimen-
sões – o emprego em si,  os direitos 
fundamentis do trabalho, a proteção 
social dos trabalhadores e o diálogo 
social, que presupõe o fortalecimento 
da organização de trabalhadores e 
empregadores.

O Bancário – Na sua visão, como 
é o trabalho no Brasil, temos um traba-
lho decente, ou ainda é uma meta a ser 
alcançada?

Paulo Sérgio – Como em vá-
rios países, temos situações em que 
encontramos trabalho decente e em 
outros não. Na verdade, o trabalho 
decente ainda é uma meta para ser 
alcançada em todo o mundo. Mesmo 
nos países de economia desenvolvida, 
nós encontramos alguns setores, alguns 
lugares, onde  existe déficit de trabalho 
decente. De qualquer maneira o que 
a OIT propõe que se faça um esforço 
para se aproximar desse modelo, desse 
conceito, desse paradigma definido. O 
Brasil, por exemplo, é um dos poucos 
países que reconhece que tem trabalho 

escravo. Vários outros lugar tem, mas 
não reconhecem. A OIT reconhece 
o esforço do governo brasileiro para 
erradicar esse trabalho escravo e o País 
é sempre citado de forma positiva nos 
relatórios da OIT.

O Bancário – A OIT tem algumas 
Convenções ainda não ratificadas pelo 
Brasil, como a 151, 158.... Quais os 
esforços de convencimento para a rati-
ficação dessas convenções?

Paulo Sérgio – O governo bra-
sileiro já encaminhou ao Congresso 
Nacional a ratificação da Convenção 
151, que ainda passa por uma dis-
cussão tripartide. No caso da 158, a 
Convenção foi barrada na comissão 
tripartide pelos empresários, não houve 
consenso. Outra Convenção barrada 
foi a 156, que fala sobre o equilíbrio 
entre trabalho e família. O governo 
tenta esgotar as possibilidades de con-
senso nesses mecanismnos tripartites 
para que no Congresso, as Convenções 
sejam ratificadas naturalmente. 
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