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Igualdade de Oportunidades para homens
e mulheres com Responsabilidades Familiares

OO
equilíbrio entreo trabalho e
asresponsabilidadesfami-

liares temsido uma fontede per-
manentesconflitos e constitui um
grandedesafio. As pessoas preci-
samtrabalhar e gerar renda para
satisfazernecessidades econômi-
cas(pessoais e de suas famílias) e,
aomesmo tempo, cuidar da fa-
mília e desempenhar tarefas do-
mésticasnão remuneradas em
seus lares.

O desequilíbrio entre as ativi-
dadesprofissionais e familiares
afeta particularmente as mulheres.
Tal realidade está na baseda si-
tuação de desvantagem queelas
enfrentam no mercado detraba-
lho. Assim, o equilíbrio dasres-
ponsabilidades é fundamental
para a igualdade de gênero no
mundo do trabalho.

O movimento sindical bancário
foi pioneiro em evidenciar tais
contradições e levando o debate
para os trabalhadores já em 2001,
com a publicação da CartilhaRe-
lações Compartilhadas – UmOu-

tro Mundo é Possível, feita pela
então Confederação Nacional dos
Bancários (CNB).

O conceito de relações com-
partilhadasbusca superar na prá-
tica a divisão de papéis quea so-

ciedade impôs para cada gênero.
Para isso, além dos espaçoscon-
quistados pelas mulheres nomer-
cado de trabalho, é precisoque os
homens compartilhem comas
mulheres a responsabilidadepelo

serviço doméstico e pelaeducação
dos filhos.O trabalho voltado
para o lartambém favorece as em-
presas,pois sem ele as pessoas
não teriamcondições de produzi-
rem comeficiência. Sem roupa
passada oulavada, por exemplo,
uma pessoanão encontraria um
emprego. Semo cuidado, carinho
e educaçãopara os filhos, as em-
presas terãodificuldades em repor
sua mãode obra. Portanto, é de-
ver doEstado e das empresas cria-
remcondições objetivas tanto para
otrabalho produtivo quanto para
oreprodutivo.

Neste sentido, o movimento
sindical reivindica desde 2008a
ampliação para seis meses dali-
cença-paternidade. Além dega-
rantir um período maior decui-
dados para o bebê num momento
crítico de sua formação,a medida
visa promover o conceitode rela-
ções compartilhadasem que o
homem e mulher dividemde for-
ma igual responsabilidadese di-
reitos.

Alguns fatos históricos e muita luta
1910
Durante a II ConferênciaInternacional
das MulheresSocialistas, Clara Zetkin
propôs que fosse celebradoem todo o
mundo o DiaInternacional das Mulhe-
res,a exemplo das mulheressocialis-
tas dos Estados Unidos que organiza-
vam um Dia dasMulheres dedicado à
luta pelodireito ao voto.
1932
Mulheres brasileiras conquistamo di-
reito de votar, ainda comuma série de
condicionantes.
1946
Conquista da plena igualdadede voto
em relação aoshomens.
1968
O então Banespa aceitoupela primei-
ra vez o acessode mulheres ao cargo
deauxiliar de escritório; o sistemafi-
nanceiro era um territórioexclusiva-
mente masculino.
1971

O Banco do Brasil aceitoupela primeira
vez o ingressodas mulheres.
1977
O “8 de março” foireconhecido oficial-
mentepelas Nações Unidas comomo-
mento de mobilizaçãopara a conquis-
ta de direitos epara discutir as discri-
minaçõese violências morais, físicas e
sexuais ainda sofridas pelasmulheres.
1986
A CUT cria a ComissãoNacional sobre
a MulherTrabalhadora.
1994
A CUT aprova a cota mínimade 30%
de participação dossexos nas direções
da central.
1998
O tema Igualdade deOportunidades se
torna um doseixos das campanhas na-
cionaisdos bancários, enquanto que na
mesa de negociações a Fenabanne-
gava a discriminação no localde tra-
balho.

2000
Os bancários conseguiram pela primeira
vez incluir a seguintecláusula na Con-
vençãoColetiva: “Igualdade deOpor-
tunidades”.
2001
O Dieese a pedido domovimento
sindical lança o primeirogrande diag-
nóstico na categoriaintitulado “O Ros-
to dosBancários”, no qual aponta asdis-
criminações de gênero e raça.
2006
Com base nas denúncias do movimento
sindicale envolvimento dos
movimentos sociais, o Ministério Público
do Trabalhopressiona os bancos a fa-
zer umnovo diagnóstico da categoria
por meio de uma pesquisa.
2006
Entra em vigor a Lei Maria daPenha,
que protege mulherescontra a violên-
cia doméstica etorna mais rigorosa a
puniçãoaos agressores.

2007
Os sindicatos de todo Brasil chamam a
categoria aparticipar do censo orga-
nizadopela Febraban intitulado o“Mapa
da Diversidade” –metade da categoria
responde.
2009
Se comprova mais uma vez a discri-
minação de gênero,raça e contra pes-
soa comdeficiência nos bancos através
do resultado do Mapa daDiversidade
– a Fenaban mdivulga plano de ação
paracorreção destas distorções.
2009
Os bancários foram a primeira categoria
a conquistar a licençamaternidadede
180 dias.
2012
Os ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF)decidiram, por unanimida-
de, confirmar a validade da Lei Maria da
Penha, símboloda luta contra a vio-
lência doméstica.   Fonte: Contraf-CUT
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Ato marca Dia Internacional de Combate a LER/DORT

OODia Internacional de Com-
bate a LER/DORT foi come-

morado na última terça-feira, 28
com ato no centro de Campinas,
organizado pelo CUT (Central
Única dos Trabalhadores). Du-
rante o ato foram distribuídos fo-
lhetos sobre o Dia e contou com a
participação de vários diretores do
Sindicato. As Lesões por Esforços
Repetitivos (LER) e Distúrbios
Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho (DORT) representam
mais de 45% dos benefícios pre-
videnciários concedidos pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social
(INSS).

LER/DORT: dados
O Anuário Estatístico da Pre-

vidência Social revela que, entre

janeiro e junho de 2009, dos 6.800
bancários afastados do trabalho,
2.030 casos foram motivados por
LER/DORT, 1.626 por doenças re-
lacionadas à saúde mental e 3.144

envolvendo diversos outros códi-
gos da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10). Na base do
Sindicato, segundo levantamento
do Departamento de Saúde, com

base nas CATs (Comunicação de
Acidente de Trabalho) abertas e
enviadas pelos bancos e emitidas
pelo Sindicato, 15 bancários fo-
ram afastados por LERT/DORT
nos últimos dois anos e nove
reabriram CATs pelo mesmo mo-
tivo. “Não é um número absoluto
se considerarmos os casos sub-
notificados pelos RHs dos bancos.
Ao invés de abrirem as CATs, es-
pertamente, marcam perícia no
INSS com pedido de auxilio doen-
ça comum. Também não podemos
nos esquecer daqueles bancários
que evitam o INSS e preferem tra-
balhar doentes ou tirar licença me-
dica inferior a 5 dias para trata-
mento”, avalia o diretor de Saúde,
Gustavo Frias.

Diretores do Sindicato no ato organizado pela CUT

Sindicato e APCEF
promovem workshop

de fotografia

NNeste sábado, dia 10, terá

início o Workshop de Fo-

tografia promovido pela AP-

CEF em parceria com o Sindi-

cato. Ministrado pelo professor

Antonio Carlos Cardoso, o cur-

so será realizado na sede do

Sindicato durante os dias 10, 17

e 24 deste mês, no período das

10 às 14h. Informações: (11)

3017-8339 ou eventos1@ap-

cef.org.br.

II N D A I A T U B AN D A I A T U B A

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

Após assalto e paralisação, Itaú instala porta giratória

PP ressionado pela paralisação
ocorrida no último dia 24,

um dia depois do assalto, o Itaú fi-
nalmente instalou porta giratória
com dispositivo detector de metais
na agência Ário Barnabé, em In-
daiatuba, no último dia 26. Do pe-
dido do Sindicato, feito no dia 7
de fevereiro de 2011, transcorreu
um ano completo. Sem falar que

no dia 23 de março do ano pas-
sado o Sindicato solicitou à pre-
feitura vistoria na agência para
exigir o cumprimento da lei mu-
nicipal nº 3.520, de 9 de março de
98, que obriga a instalação de por-
tas giratórias. Após cobrança do
Sindicato, o Itaú também instalou
portas nas agências de Itatiba,
Sumaré e Hortolândia.

Cresce número de assaltos

AAestatística nacional da Febraban sobre as-
saltos a bancos, consumados ou não, in-

dicou 422 ocorrências em 2011, um cresci-
mento de 14,36% em relação a 2010. A in-
formação foi divulgada no último dia 1º durante
a mesa temática de Segurança Bancária, em
São Paulo,  A revelação semestral de assal-
tos a bancos foi uma das conquistas da
Campanha Nacional dos Bancários de 2010,
e está prevista na Cláusula 31ª da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2011/2012. Os casos
de sequestros estão incluídos, segundo a Fe-

naban. O crescimento de assaltos em 2011
quebra uma tendência decrescente de ocor-
rências nos últimos anos. O diretor do Sindi-
cato, Samuel Nicolette, participou da mesa
como representante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS.

Em defesa das portas giratórias
Os sindicatos entregaram uma carta a Fe-

naban, manifestando “a grande preocupação
dos bancários de todo Brasil diante da políti-
ca adotada por alguns bancos de retirada das
portas giratórias”. Ainda segundo a carta, “tra-

ta-se de um retrocesso perigoso, que é ina-
ceitável”. A reivindicação é “a manutenção e
a ampliação das portas giratórias para todas
as agências e postos de atendimento”.

Portas giratórias e
“saidinha de banco”

A próxima reunião trimestral da mesa te-
mática, conforme estabelece a convenção co-
letiva, será realizada em maio. A data ficou de
ser agendada posteriormente. Os bancários
pautaram dois assuntos para discussão: por-
tas giratórias e “saidinha de banco”. 

Plano II do Banesprev em debate
Palestrante: Jarbas Antonio de Biagi

Dia 12, às 10h, na sede do Sindicato

Banesprev: vote Marcelino José da Silva para Comitê Gestor do Plano II

Júlio César Costa

BI/seebc
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BB não tem proposta sobre jornada de 6h

AApesar de ter em mãos estudo
sobre a jornada de 6h, o Ban-

co do Brasil não tem ainda ne-
nhuma proposta a apresentar aos
sindicatos; em outros termos, não
tem o que negociar neste mo-
mento. Esta posição foi manifes-
tada durante a retomada do pro-
cesso de negociação permanente,
no último dia 1º em Brasília.
Além, da jornada, na pauta da ro-
dada temas como VCPI de egres-
sos de bancos incorporados,  Re-
solução Normativa 254 da ANS
(Agência Nacional de Saúde) e a
implantação do projeto de PSO
(Plataforma de Suporte Opera-
cional). “Frente a esse descaso
do BB, já manifestado na Campa-
nha 2011, quando se negou a de-
bater a jornada de 6h, é funda-
mental ampliar a mobilização.
Nesse sentido, convocamos to-
dos os funcionários a participar
efetivamente do Dia de Luta pela
jornada de 6h e Plano de Cargos,
a ser realizado nesta terça-feira, 6
de março. Nesta data, todos de-
vem trabalhar 6h, usando a cor
preta e adesivo alusivo aos temas

do Dia de Luta”, destaca o presi-
dente do Sindicato, Jeferson Boa-
va, que participou da negociação
como representante da Federa-
ção dos Bancários de SP e MS.

NR 254
Os sindicatos reivindicaram

que o BB aprove na próxima reu-
nião do Conselho Deliberativo da
Cassi, marcada para março, a ade-
quação das normas da Caixa de
Assistência à nova regulamenta-
ção prevista pela Resolução Nor-
mativa 254 da ANS (Agência Na-
cional de Saúde). Segundo a re-
solução, os planos de saúde que
não aceitarem se adaptar poderão
continuar a existir, mas não po-
derão mais aceitar nenhum novo
associado a partir de 4 de agosto
de 2012, conforme prevê o artigo
27. 

VCPI
No que se refere à adesão ao re-

gulamento do BB pelos funcio-
nários egressos dos bancos in-
corporados, em especial os fun-
cionários da ex-Nossa Caixa, as
verbas salariais foram redistri-
buídas para se adequarem ao

PCS/PCR do Banco. Desde o iní-
cio, os sindicatos reivindicam o
desmembramento da verba VCPI,
dado que mescla verbas relativas
a salários com verbas pessoais. 

PSO
O representante da Dinop na

negociação abordou a retomada
do projeto PSO. Informou que o
projeto vai ser implantado em 89
municípios, com mais de cinco
agências, num total de 101 plata-
formas, abrangendo mais de 1.500
agências. A previsão é de que
todo o processo de implantação
termine em julho, sendo que em
março o projeto será concluído
nos municípios abrangidos pelo
projeto-piloto. Com a implantação,
serão criadas, segundo o banco,
393 novas oportunidades de co-
missionamento na rede. “Nova-
mente cobramos respeito duran-
te a implantação. Cobramos ain-
da o número de vagas, incluindo
os comissionados; deixamos cla-
ro que não será aceito transferên-
cia unilateral de funcionário. Sem
falar que todo o processo deve mi-
nimizar o volume de serviços e

melhorar as condições de trabalho
e atendimento. Cabe destacar ain-
da que os caixas não efetivos de-
vem ter prioridade na implantação
do PSO”

Calendário
Estão previstas ainda mais

duas reuniões da mesa perma-
nente de negociação neste mês de
março, quando o Banco do Brasil
deve apresentar o novo sinergia e
a discutir a implantação do Ban-
co Postal.

Dirigentes do Sindicato são eleitos para
diretoria da Federação dos Bancários

CC inco diretores do Sindi-
cato foram eleitos para a

nova diretoria da Federação
dos Bancários de SP e MS,
durante V Congresso reali-
zado nos dias 1º e 2 deste
mês em São Paulo. David
Zaia, ex-presidente do Sindi-
cato, foi reeleito presidente da
Federação. O presidente do

Sindicato, Jeferson Boava, foi
eleito 1º Secretário e os dire-
tores Cristiano, Gustavo, Sil-
va e Cida, suplentes da dire-
toria. O Congresso, que reu-
niu 265 pessoas – entre elas,
151 delegados (119 homens e
32 mulheres) -, definiu a po-
lítica de atuação para os pró-
ximos três anos.

Delegação de Campinas e Região junto com presidente da Fede-
ração, David Zaia

Dia 6, trabalhe 6h. Use preto e adesivo
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Quanto maior a escolaridade, maior a discriminação

NN
os bancos asmulheres ocu-
pam48,48% do total depos-

tos de trabalho,totalizando
234.203 trabalhadoras, segundo
levantamento da subseção do
Dieese na Contraf-CUT, feitocom
base em dados da RelaçãoAnual
de Informações Sociais(RAIS)
do Ministério do Trabalhoe Em-
prego. Nos bancos públicos,as
mulheres representam 42,97%
dos empregados e, nos bancospri-
vados, são maioria entre o totalde
trabalhadores (53,05%).

As mulheres que trabalham
nos bancos têm maior escolariza-
çãodo que os homens: 71,67%
das bancárias têm curso supe-
riorcompleto, contra 66,52% dos
trabalhadores do sexo masculino.

Apesar de mais escolarizadas,as
mulheres ganham em média
24,10% a menos que os homens,
de acordo com levantamento do
Dieese. Nos bancos privados, a
disparidade de salários de mu-
lherese homens é maior. A re-
muneraçãodas mulheres nos ban-
cos privadosé 29,92% inferior à
dos homens, enquanto, nos ban-
cos públicos, a diferença salarial
média entrehomens e mulheres é
de 15,25%.

Nas ocupações numericamen-
temais expressivas, as mulheres
sãomaioria entre “Profissionais de
comercialização e consultoria de
serviços bancários”, “Agentes, as-
sistentese auxiliares administra-
tivos”,“Gerentes de comerciali-

zação, marketinge comunica-
ção”, “Técnicosem operações e
serviços bancários”e “Operadores
de telemarketing”. A característi-
ca comum entre todasas ocupa-
ções citadas é a ligaçãocom a ven-
da de produtos e serviçosou por
estarem relacionadas aatendi-
mento ao público.

Menor perspectiva
de carreira

As mulheres são maioria nas
faixas de idade entre 17 e 39
anos. A partir dos 40 anos, tor-
nam-se minoria. Osdados reve-
lam que os homens chegaramao
final de três décadas ocupando
cerca de 17 mil vagas, quase o tri-
plodos 6 mil postos de trabalho
das mulherescom mesmo tempo

de casa. Asaída precoce de mu-
lheres dos bancospode ser refle-
xo tanto da dificuldadede obte-
rem promoções e de teremacesso
a cargos de maior prestígio ere-
muneração, quanto da preferência
dos bancos pela presença de jo-
vensem seu quadro de funcioná-
rios.

Mulheres negras:
dupla discriminação

A discriminação em relação à
mulher negra é ainda maior, pois
ela sequertem acesso ao empre-
go na mesmaproporção que ou-
tros setores. Nosbancos, apenas 8
em cada grupo de100 trabalha-
doras são negras, de acordocom
Mapa da Diversidade de 2009.

Fonte: Contraf-CUT

Dia Internacional da Mulher: 8 de Março
Happy-Hour no Clube. 19h às 22h.
Convite: R$ 15,00 (na portaria). Música ao vivo.

Edição comemorativa Dia Internacional da MULHER

Pesquisa do DIEESE prova desigualdade


