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EDITORIAL

esta edição do João de Barro, os leitores poderão conferir uma
matéria sobre assédio moral, também conhecida por violência
organizacional. O JB  lança um olhar crítico sobre este aspecto cruel

das organizações e sobre as relações com
os empregados, em especial, nas
instituições financeiras. O que ocorre
atualmente, tanto nas estruturas verticais
como horizontais, é que existe um nível
excessivo de competitividade e cobrança.
Competitividade entre iguais e cobrança
por parte das hierarquias superiores para
o cumprimento de metas e de pro-
dutividade geralmente inalcançáveis.

A tese desenvolvida pelo bancário e
diretor do SindBancários, Sandro Artur Ferreira Rodrigues, em seu mestrado
na PUCRS, intitulada �Trabalhando no limite: violência organizacional e
assédio moral na categoria bancária�, expõe o drama vivido nas agências.
Na mesma reportagem temos o caso típico de uma bancária e a análise do
sindicalista Antonio Pirotti, da direção do SindBancários, que possui larga
experiência no ramo.

Violência institucionalizada

N

AGRADECIMENTO
Estou escrevendo para dizer que

adorei que o meu depoimento foi
publicado no João de Barro e para
informar que voltei com as duas
medalhas, conforme o prometido!
Ficamos com o ouro no basquete e
bronze no futsal! E ainda teve um
gosto especial para mim, pois na
quinta-feira à noite, em plenos jogos,
o meu filho foi internado com
pneumonia. Fiquei enlouquecida,
com o coração na mão, e antecipei o
meu retorno para sexta-feira, após
cumprir a minha agenda de jogos do
dia! No fim das contas, eu não pude
ficar para a cerimônia de encer-
ramento e a premiação, mas consegui
participar dos jogos, ajudei na
conquista das duas medalhas e o meu
filho agora está bem melhor! Gostaria
de registrar o meu agradecimento
especial ao Gilmar e ao Severo, que
me deram todo o apoio nesse

momento tão delicado para mim!
Sabrina Muniz � SUMAC/PO

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Sou defensora ferrenha da doação

de órgãos e me considero uma doadora.
Minha família está ciente disso e sempre
falo sobre esse meu desejo. Tenho um
caso de doação na família e outro de
amigos muito próximos. No primeiro, a
esposa de um primo morreu de câncer
e a família doou as suas córneas. O
desejo dela e da família era doar tudo o
que fosse possível, porém em função da
doença não conseguiram. O segundo
caso, e mais comovente, minha afilhada
e filha de uma colega da Caixa nasceu
com um problema no fígado e
necessitou de transplante. Seu pai foi o
doador. O transplante foi feito em São
Paulo, em janeiro deste ano. Ela tem
apenas um ano.

Luciana Bohrer Pereira/Agência
Camobi � Santa Maria

CARTAS

Não concordo com tal decisão.
Acho até que uma decisão desse naipe
só vem a denegrir ainda mais a
imagem do STF, já tão abalada por
decisões estapafúrdias, que devem ser
baseadas nos favores e nas gra-
tificações pagas aos ministros pelo
governo sem noção do Supremo
Analfabeto Lula. Quanto mais burro
for o povo, mais fácil será de ser
dominado e manipulado.
Júlio Cesar Arcari
Aposentado

Acredito que para ser jornalista,
assim com em qualquer profissão, é
necessário, além do estudo, muito
empenho e acima de tudo talento e
vocação para tal. Vejo nos dias de hoje
muitos �profissionais formados� que
são verdadeiras enganações e outros
sem a dita formação acadêmica que se
saem muito bem em relação aos
demais. Acho importante, sim, que os
profissionais de qualquer área tenham
uma graduação, mas não acho que isso
seja suficiente. Acho que deveria haver

Você concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que não é
necessário diploma na área para exercer a função de jornalista?

provas, tais como da OAB, para saber
quem realmente é qualificado para tal,
pois ser simplesmente formado, ou não
ser, não é resposta, visto que muitas
�faculdades� de hoje são verdadeiras
fábricas, e o ensino superior está sendo
banalizado. Concordo com o STF
desde que haja uma prova final
elaborada por órgão competente para
saber se o profissional é apto.
Fernando Camboim do Prado Lima �
Agência Azenha
Porto Alegre

Acredito que essa medida não
tirará o prestígio, o espaço e a
importância do profissional de
jornalismo. A concorrência vai
melhorar os cursos de graduação e,
principalmente, os cursos de pós-
graduação, os quais receberão alunos
oriundos de outras áreas de
conhecimento. Assim, o mercado
continuará com os jornalistas competen-
tes e perderá os jornalistas com diploma.
Carlos Viegas Neto
RERET Metropolitana
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ANTENA

Homens ganham seis
meses de licença-adoção

mpregados solteiros e casados
com relação homoafetiva da
Caixa Econômica Federal

conquistaram, na última sexta-feira, dia
19, o direito a 180 dias
de licença-adoção. O
benefício já havia sido
instituído pelo banco para
as mulheres em abril
deste ano. No caso dos
homens solteiros ou
unidos a companheiros
do mesmo sexo, a licença
estava limitada a 30 dias.
A partir de agora, a
ampliação do benefício
garante direitos iguais
para homens e mulheres
que trabalham na instituição.

De acordo com lei que amplia a
licença-maternidade de quatro para seis
meses, as empresas podem, facul-
tativamente, estender o direito à licença

por mais dois meses para suas
funcionárias. A ampliação desse
benefício para os homens solteiros e
casais homoafetivos é uma conquista da
Comissão Executiva dos Empregados

(CEE/Caixa), que reivindicou
essa equiparação
nas reuniões de
negociação.

 A licença-
adoção para o
homem solteiro ou
em união homo-

afetiva terá início na
data estabelecida para a

guarda com fins de adoção, e
terá prazos diferenciados de

acordo com a idade da criança. O
prazo de 180 dias vale para a adoção
de criança com até um ano de idade.
No caso de crianças até quatro anos, a
licença será de 120 dias, e de 75 dias
para a idade de quatro a oito anos.

Santiago
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Rua Pedro Adams Filho, 5573, cj.1206
Novo Hamburgo

Em 13 de julho, ocorreu audiência
pública na Assembleia Legislativa, que
debateu o fim do Fator Previdenciário,
projeto de autoria do Senador Paulo
Paim e com alterações do relator da
matéria, deputado federal Pepe Vargas
(PT-RS). Paim disse que junto coma
medida deve vir a fixação de reajuste
aos aposentados e pensionistas com o
mesmo índice do aumento do salário
mínimo. Segundo ele, o presidente Lula
está empenhado em construir um
consenso para que seja viável a
conquista dos dois objetivos.

As principais centrais sindicais e
entidades representativas dos aposenta-
dos e pensionistas se manifestaram
favoráveis ao PL 3.299/2008. Paim
adiantou que está disposto a negociar
com o governo até o início do mês de
agosto. Caso não haja um entendimen-
to até lá, o petista disse que fará de tudo
para aprovar seu projeto na Câmara.

CAIXA

Fator PrevidenciárioAgenda
· 18/07 � Assembleias Gerais
Extraordinárias
· 21/07 � Encontro com SR Norte
Gaúcho
· 22 e 23/07 � Eleição dos
Representantes da Apcef/RS
· 26/07 � 2o Costelão com
Domingueira
· 27/07 � Encontro com SR Leste
Gaúcho
· 15/08 � Baile de Queijos e Vinhos

Apcef realizará a última etapa
de seu processo eleitoral no mês de
agosto, com a escolha, por meio
de assembleias nas 14 regionais,
dos coordenadores e tesoureiros de
cada região. A partir do calendário
de cada Regional, serão publicados
com 15 dias de antecedência no site
da Associação  editais de convocação
para as eleições (www.apcefrs.
org.br) em cada uma das localida-
des, informando dia, local e horário.

�A eleição nas Regionais é um
processo da maior importância do
modelo descentralizado de fun-
cionamento da Associação. O papel
dos coordenadores e tesoureiros é
administrar os recursos repassados
referentes a 50% das mensalidades
nas sedes, em atividades de
confraternização, esportivas e de
defesa de direitos. A diretoria
executiva estará à disposição para
ajudar a planejar as atividades
que as Regionais querem
desenvolver�, explica a  diretora
presidenta da Apcef/RS, Célia
Zingler.

Eleição de
tesoureiros e
coordenadores

A reunião de negociação da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf/CUT) e da Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa) com a
Caixa Federal marcada para 16 de julho
foi suspensa por solicitação do próprio
banco. Nesta reunião, seria apresentada
a segunda parte da proposta da
empresa, já que, na última reunião, a
Caixa apresentou os diagnósticos e
premissas parciais para o novo Plano de
Cargos Comissionados (PCC), chamado
de Plano de Funções Gratificadas (PFG).

Na primeira etapa da negociação,
em 8 de julho, a Caixa propôs: jornada
de 6 horas para os cargos sem fidúcia e
8 horas para os cargos com fidúcia; não
alterar a CVTA; transformar as três
tabelas do PCC/PFG em uma; reduzir
os tipos de função.

Até o fechamento desta edição,
ainda não havia definição de data para
a próxima reunião, que será divulgada
assim que for definida a data, e seguirá
com a apresentação final da proposta
para o novo modelo de PCC.

PCC/PFG
Caixa apresenta
proposta, mas
suspende reunião

No dia 26 de julho, domingo, será
realizado o 2º Costelão com Domin-
gueira, no Galpão Crioulo da APCEF/
RS (Av. Coronel Marcos, 851 �
Ipanema), em Porto Alegre. Estão sendo
preparadas atividades esportivas e de
lazer para as crianças, como oficinas de
tênis e futebol, e partidas de tênis de
mesa, damas e xadrez.

Costelão dia 26
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Antes tarde do que nunca

ENTREVISTA

aul Pont cursou História na
UFRGS nos anos 60, quando
iniciou na política como

militante estudantil e foi presidente do
DCE (Diretório Central Acadêmico) em
1968. Atividade que o colocou na mira
da ditadura militar. Nos anos de 1970
e 1980, foi professor universitário na
UFRGS e Unisinos. No início dos anos
80, envolveu-se com as mobilizações
sindicais que culminariam com o
surgimento do PT. Em 1986 foi o
candidato mais votado do PT no RS e
elegeu-se deputado estadual
constituinte. Em 1990 foi eleito
deputado federal. Em 1996 foi eleito
prefeito da Capital. Em 2002 foi eleito
deputado estadual e retornou para a
Assembleia Legislativa do RS.
Atualmente é secretário-geral do PT e
ocupa uma cadeira na Assembleia
Legislativa gaúcha, para a
qual se reelegeu em
2006. Pont fala com
exclusividade ao JB
sobre a abertura
tardia dos arqui-
vos da ditadura e
sobre a neces-
sidade de punir
os que come-
teram crimes
durante aque-
le período.

João de Barro � Qual o significado
da abertura dos arquivos do período
da ditadura?

Raul Pont � Eu entendo que é
correta esta campanha histórica para
que aquilo que ainda não foi divulgado
ou conhecido o seja. Essas coisas fazem
parte da história do país; embora
tragam lembranças trágicas para

muitos, não podem ser
soterradas e esqueci-

das. A preserva-
ção dessa me-
mória é uma
forma de não
deixar reviver
esse tipo de
experiência. A
melhor ma-
neira de não
nos tornarmos
novamente ví-

timas de um
regime ditatorial é

conhecer plenamen-
te aquele período.
Nós tivemos expe-
riências na 2ª Guerra
Mundial e outras
vindas de vários

países que man-
têm monumen-
tos e farta docu-
mentação sobre

períodos trau-
máticos para

alertar as

RAUL PONT

novas gerações sobre o perigo que
representam determinadas experiên-
cias políticas à democracia e aos direitos
do homem. Manter a memória das
atrocidades e dos erros que foram
cometidos serve de lição permanente
para que não sejam praticados
novamente.

JB � O Brasil não está um pouco
atrasado em relação a outros países
da América Latina? E que interesses
estão por trás de tanta demora, tanto
na liberação dos documentos como na
responsabilização de pessoas?

Pont � Existe uma histórica
trajetória na política brasileira de as
transições de determinados períodos
históricos serem mais de conciliação do
que de rupturas. E foi assim com o
regime militar. Tivemos um processo
de transição muito lento acompa-
nhado de um processo de conciliação
e de grandes acordos no Congresso
Nacional. De certa forma houve uma
negociação de transição lenta e segura
do regime. Foi assim com a eleição
direta, com a constituinte, enfim. Tudo
isso durou vários anos. Esses acordos
estabeleceram também compromissos,
e por isso parte da classe dominante
brasileira que foi cúmplice da ditadura,
ou na melhor da hipóteses, omissa,
negociou no Congresso e nas
instituições brasileiras. Inclui-se aí a
própria Justiça, que se calou diante das
atrocidades que foram cometidas. Foi
assim também no início da República
e depois nos anos 30 do século
passado. Tem sido uma marca da
sociedade brasileira fazer acordos e
compromissos no intuito de proteger
e não punir os envolvidos. A tese que
foi construída de que a anistia é para
os dois lados, como se fossem coisas
semelhantes, é absurda. Se os
movimentos contestatórios comete-
ram algum excesso, deveriam ser
punidos pela lei comum. Já aqueles que
detinham o poder de estado e
utilizaram a violência para se manter
no poder e reprimir os que pensavam
ao contrário, usando a Justiça e as
próprias leis, não podem ficar impunes.

JB � E essas pessoas não se
constituíram no poder contra a
legalidade para subvertê-la em seu
favor?

Pont � Exatamente. Não há
nenhuma razão que justifique que

esses autores de torturas, assassinatos
e crimes contra a humanidade
permaneçam impunes. Agora,
recentemente, tivemos conhe-
cimento das execuções no Araguaia,
sem julgamento, de forma arbitrária,
conforme os relatos do coronel Curió
e de outros que testemunharam e
que servem para ilustrar isso que
estamos falando. As pessoas foram
fuziladas sem direito a qualquer tipo
de defesa por homens armados e
pagos pelo Estado. Isso mostra que
não se pode de forma alguma
comparar militares e militantes, e
todos serem absolvidos pela anistia.
Eu entendo a importância desse
trabalho que está sendo feito pela
Secretaria Nacional de Direitos
Humanos e pelo Ministério da Justiça,
mas acho que o atual governo ainda
deve muito neste campo. É preciso
uma ação mais enérgica em relação a
este tema para a sociedade brasileira.

JB � O episódio do golpe em
Honduras não é um sinalizador da
necessidade de manter essa
memória viva e de que a impunidade
leva à repetição de ciclos históricos?

Pont �  Sempre é um risco.
Felizmente, no caso de Honduras, a
OEA (Organização dos Estados
Americanos) e vários países
prontamente repudiaram o golpe e
estabeleceram sanções exigindo o
reconhecimento da legalidade. Isso
já demonstra um novo momento
mundial. Agora, aqui no Brasil, a
Comissão de Anistia vem cumprindo
sua agenda bem lentamente, mas
principalmente neste último período
houve uma rapidez maior pelo
menos no reconhecimento das
vítimas da ditadura para que o
estado assuma a responsabilidade
dos atos condenáveis que foram
cometidos em seu nome. Mas isso
não é o suficinte. Os criminosos
também devem ser respon-
sabilizados.

�Manter a memória das
atrocidades e dos erros que
foram cometidos serve de
lição permanente para que

não sejam cometidos
novamente�

R

�... acho que o atual
governo ainda deve muito

neste campo. É preciso
uma ação mais enérgica
em relação a este tema

para a sociedade
brasileira�
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DEBATE

Duas Propostas de Emenda
Constitucional (PEC) para
restituição da exigência de diploma
superior para a profissão de
jornalista tramitam no Senado. A
primeira foi apresentada pelo
senador Antônio Carlos Valadares
(PSB-SE), com o apoio de 50 dos
81 senadores. Outra, do deputado
Paulo Pimenta (PT-RS), recebeu

191 assinaturas, 20 além do necessário para tramitar na Câmara
dos Deputados. Uma audiência pública da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara
sobre o diploma está agendada para o dia 19 de agosto.

Em vigor desde 1979, a obrigatoriedade do curso de
Comunicação Social para o exercício do jornalismo foi
derrubada em 17 de junho pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), que considerou a norma incompatível com a liberdade
de expressão prevista na Constituição.

Protestos contra a decisão do STF acontecem por todo
o país. Estudantes, sindicatos e associações emitem notas
contra a decisão do Supremo, e audiências públicas são
organizadas nas assembleias legislativas de vários estados.
O apoio à luta dos jornalistas e da sociedade cresce, também,
entre entidades nacionais e internacionais.

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI)
manifestou sua inconformidade com a medida adotada pelo
STF. �O Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva da
ARI lamentam que uma conquista de 40 anos, alcançada
em plena ditadura militar, seja derrubada com tanta

DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA

Congresso discute PECs dos diplomas

A Central Única dos Tra-
balhadores enviou carta ao
ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, em defesa da
Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom). O
documento é assinado pelo
presidente Artur Henrique e pela
secretária de Comunicação,
Rosane Bertotti, titular da
Comissão Organizadora da
Conferência. �A decisão deste
Ministério de cortar 80% dos
recursos previstos para a realização
da Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom) re-
presenta um duro golpe e vai na
contramão do compromisso
assumido pelo presidente Lula de
realizar um amplo debate nacional
sobre o tema. Se mantida a posição
ministerial de reduzir de R$ 8,2
milhões para R$ 1,6 milhão a
dotação orçamentária, vai haver
esva-ziamento da discussão sobre
a urgente e necessária democrati-
zação das comunicações�, argu-
menta o documento.

CUT cobra
recursos para
a Confecom

facilidade e com argumentos tão débeis nesta fase vivida
pelo país que se diz democrática�, registrou a nota.

Os professores e pesquisadores das listas do Fórum
Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ) e da
Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
(SBPJor) desenvolvem um esforço coletivo de buscar a
publicação de artigos, nos veículos locais e regionais, como
forma de mobilização e fomento ao debate na sociedade,
além de pressão por uma solução. A Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT)
também expressou seu posicionamento a favor do diploma
em nota pública. Representantes da Federação Nacional
dos Jornalistas (Fenaj) circulam no Congresso Nacional
desenvolvendo articulações em defesa do diploma. São
necessárias 198 assinaturas de parlamentares para a
constituição de uma Frente Parlamentar.

População da Capital decidirá em agosto
Os pontos de votação sobre o
Pontal do Estaleiro em Porto
Alegre foram definidos no dia 22
de junho, após análise do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE). Escolas
públicas municipais e estaduais irão
abrigar cerca de 330 urnas. A lista
completa dos locais de votação está
no site  (www.portoalegre.rs.gov.br).

    A consulta popular ocorre no dia 23 de agosto, das 9h
às 17h, e, na oportunidade, a população da Capital vai
definir se concorda ou não com a construção de prédios
residenciais na área conhecida como Estaleiro Só, na zona
sul da Capital. Somente poderão participar os cidadãos
em dia com o TRE e com domicílio na Capital. No dia
da consulta haverá passe livre no transporte coletivo.

Desde o início, a construção do Pontal tem gerado
um grande debate entre ambientalistas e empresários.
Se por um lado os empresários defendem o
desenvolvimento econômico da região, os ecologistas
alegam que a Orla do Guaíba é uma das mais valiosas
e importantes áreas em termos paisagísticos e na
ecologia urbana de Porto Alegre. Para a Associação
Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural � Agapan,

dizer NÃO ao projeto na consulta popular é de
fundamental importância para que outros projetos
não privatizem a Orla. �A contínua tendência de
ocupação dos espaços públicos urbanos nos coloca
na contramão da história�, analisa o conselheiro da
Agapan, Celso Marques, ao antecipar que �o projeto
abre um precedente legal que ameaça o que ainda
resta da Orla do Guaíba como patrimônio público�.
A Associação também tem um abaixo-assinado on-
line: www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/1571.

CAMPANHA �NÃO AO PROJETO PONTAL DO
ESTALEIRO� � Integram a campanha �Não ao projeto
Pontal do Estaleiro� dezenas de entidades ambientais
e a maior parte das associações de bairro de Porto
Alegre. A Agapan, em sua página na internet, relata
por que a sociedade deve se posicionar contra o
projeto �Pontal do Estaleiro�
1 � Questão Ambiental � Se aprovado, causará grande
impacto ao ambiente natural da região: se formará
uma barreira artificial impedindo a passagem dos
ventos para a cidade e da luz do sol para a vizinhança;
aumento da produção de esgoto cloacal que na
região é ligado ao pluvial.

AMBIENTE/PONTAL DO ESTALEIRO

Foto: Luiz A
lves/C

âm
ara dos D

eputados/divulgação

2 � Questão Urbanística � Problemas de trânsito pela
Av. Padre Cacique, que já teve aumento de fluxo de
automóveis pela inauguração do BarraShoppingSul.
3 � Vocação da Orla � Lazer e recreação é a vocação
de qualquer orla no mundo. A construção do
empreendimento inviabilizaria a implantação de um
grande parque, que é um anseio da população,
independentemente de classe social. A Orla do
Guaíba pertence a toda população da cidade.
4 � Questão Ética e Legal � O empreendedor, quando
adquiriu o terreno em leilão, pagou um valor mais
baixo por estar impedida por lei municipal a
construção de prédios residenciais na área. Agora quer
que se mude a lei para auferir maiores lucros. Caso a
lei seja alterada, o município estará sendo irresponsável
com as pessoas que irão residir ali! Em seu blog, a
instituição ainda reforça: �Em nosso entender, como
a Sociedade está jogada para ser confundida, temos
que alertá-la de cuidar de seus interesses de cidadania e
votar, no dia 23 de agosto, conscientemente de dizer
NÃO, e salvar sua paisagem gratuita para todos que
sonham em ter ali um PARQUE. A Prefeitura que pare de
ser usuária e de dar benesses aos poderosos e exigir deles
obrigações difíceis de cumprir, quando não esquecidas�.
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bancária Patrícia*, hoje com 34 anos,
há 19 atua na área financeira. De 2000
a 2003, por ocasião da venda da

instituição em que trabalhava para um banco
privado, foi transferida para uma agência em
Porto Alegre. Com a mudança, ela sofreu
aumento de carga horária, ampliação das
funções e pressão, muita pressão. �Ali
começou meu inferno. Pressão, ganância,
tudo de ruim que se possa imaginar. Era a
cultura da produção e do lucro. Tínhamos
que atender e vender ao mesmo tempo. Não
dava sequer para ir ao banheiro, e sempre
com a ameaça do desemprego caso não
cumpríssemos as metas�, relata.

Apesar de estar sempre bem colocada
nas vendas, os excessos se refletiram na sua
saúde. Em 2003 ela entrou com pedido de
licença, pois quase rompeu o tendão do
ombro direito. De tanto digitar, adquiriu
inúmeras tendinites, síndrome do túnel do
carpo (no pulso), dores na lombar, entre

Quando o trabalho
adoece o trabalhador

outros problemas físicos. Somou-se a isso o
esgotamento psicológico.

Patrícia recorda, chorando, de uma
ocasião em que sofreu abordagem direta de
uma colega que tinha o mesmo cargo, mas
que estava a mais tempo na casa. �Ela me
pegou numa sala e disse: �Ou tu para de
vender ou vou acabar contigo��, lembra. A
ameaça vinha porque Patrícia estava se
destacando nas vendas dos produtos da
agência.

Atualmente, ela está sem receber
qualquer benefício desde janeiro deste ano,
quando o INSS julgou que ela poderia voltar
a trabalhar, mesmo não sendo o que dizem
seus médicos e a psiquiatra.

O pedido de restabelecimento de
benefício, feito via Justiça, está na mesa de
uma juíza, aguardando uma decisão. Para
Patrícia, é difícil até mesmo passar em frente
da agência em que trabalhava, tamanho é
seu esgotamento psicológico.

Segundo dados da organização não
governamental Assédio Moral (www.
assediomoral.org), os bancários aparecem hoje em
terceiro lugar quando o assunto é assédio moral
no trabalho, perdendo apenas para o setores de
saúde e educação. Tese desenvolvida pelo bancário
e diretor do SindBancários, Sandro Artur Ferreira
Rodrigues, em seu mestrado na PUCRS, intitulada
�Trabalhando no limite: violência organizacional e
assédio moral na categoria bancária�, apresentou
as relações entre violência organizacional e assédio
moral na gestão de uma organização bancária
privada de Porto Alegre no período de 2005 a

Bancários estão entre os que mais sofrem assédio

A

ASSÉDIO MORAL

2007. Foram entrevistados bancários
que procuraram os serviços de
atendimento oferecidos pelo Sin-
dicato dos Bancários de Porto Alegre
e Região.

O primeiro desafio foi com-
preender os conceitos. Segundo
Sandro, existem equívocos conceituais
entre o discurso do assédio moral que
também é violência organizacional. �A
disseminação de situações de assédio
encobre a violência organizacional
como estratégia de gestão da

produção. Pessoas são
apontadas como responsáveis
pela situação; dificilmente, o
sistema organizacional é
responsabilizado�, explica ele.

Identificar que se está
sendo vítima de assédio
também é um desafio, já que,
o que pode ser ofensivo para
uma pessoa, para outra pode
não ser. A pesquisa de Sandro
mostrou que a estrutura
familiar, organização financeira, perspectiva
de carreira, idade e suporte social são
elementos que influenciam a forma de o
trabalhador se colocar diante da violência
organizacional.

Apesar de não haver uma pesquisa
que compare bancos públicos e privados,
foi possível observar que os ambientes de
trabalho bancário, de uma maneira geral,

O que a vítima deve fazer?

· Resistir: anotar com detalhes toda as humilhações
sofridas.
· Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas,
principalmente daqueles que testemunharam o fato ou
que já sofreram humilhações do agressor.
· Organizar. O apoio é fundamental dentro e fora da
empresa.
· Evitar conversar com o agressor sem testemunhas.
· Exigir, por escrito, explicações do ato agressor e
permanecer com cópia da carta enviada ao D.P. ou R.H.
e da eventual resposta do agressor.
· Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para
diretores e outras instâncias.
· Recorrer ao Centro de Referência em Saúde dos
Trabalhadores e contar a humilhação sofrida ao médico,
assistente social ou psicólogo.
· Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas.
Fonte:www.assediomoral.org.br

 Sintomas do assédio moral na saúde

Entrevistas realizadas com 870 homens e mulheres vítimas
de opressão no ambiente profissional revelam como cada sexo
reage diante dessa situação (em porcentagem):

Sintomas Mulheres Homens
Crises de choro 100% 0%
Dores generalizadas 80% 80%
Palpitações, tremores 80% 40%
Sentimento de inutilidade 72% 40%
Insônia ou sonolência excessiva 69,6% 63,6%
Depressão 60% 70%
Diminuição da libido 60% 15%
Sede de vingança 50% 100%
Aumento da pressão arterial 40% 51,6%
Dor de cabeça 40% 33,2%
Distúrbios digestivos 40% 15%
Tonturas 22,3% 3,2%
Ideia de suicídio 16,2% 100%
Falta de apetite 13,6% 2,1%
Falta de ar 10% 30%
Passa a beber 5% 63%
Tentativa de suicídio 0% 18,3%
Fonte: BARRETO, M. Uma jornada de humilhações. São Paulo: Fapesp; PUC, 2000.

estão marcados pela ansiedade, medo, pressão,
violência, assédio e competitividade. �A ideologia
arbitrár ia dentro dos bancos impregnou o
ambiente organizacional e tem legitimado atitudes
e ações gerenciais como se fossem os únicos modos
de agir sobre o trabalhador. Nesse sentido, não
acredito que haja diferença em termos de pressão
estabelecida entre bancos públicos e privados�,
constatou Sandro.

* Nome fictício, pois ela não quer se identificar.
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Violência institucionalizada
contra os trabalhadores
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JB � Nas negociações deste ano, a
questão da violência organizacional
estará na mesa de negociação entre
trabalhadores e bancos. Como se dá
esse problema nas instituições?

Antônio Pirotti � A questão do
assédio moral, ou da violência
organizacional, faz parte de uma
mesma moeda, embora alguns teóricos
conceituem esses termos, algumas
vezes, de forma diferenciada. O
movimento sindical tem discutido o
tema dentro das políticas mais
permanentes, como campanhas
contra o sistema de metas, por
exemplo. Há um foco excessivo na
venda de produtos. Essa realidade
também inclui os bancos públicos a
partir de situações de mercado,
abertura de capital, venda de ações,
etc. O movimento sindical, inclusive,
tem uma avaliação de que neste
cenário se agudizam os problemas
internos de relacionamento tanto entre
os colegas de mesmo nível hierárquico
quanto entre trabalhadores com as
chefias pela pressão desumana pelo
cumprimento de metas e obtenção de
resultados. Os bancos, hoje, em sua
maioria esmagadora, trabalham com
programas próprios de resultados que
são baseados na mensuração da
atividade individual de cada tra-
balhador e de cada trabalhadora, ou
seja, quantas contas abriu, quantos
seguros vendeu, cartões de crédito,
CDCs, leasing. De acordo com a
realidade e com a carteira de cada
banco, há um tipo de pressão, mas que
sempre é muito grande. Os projetos
internos de resultados acabam re-
munerando em cima destes resultados.
Porém, em nenhuma instância o
movimento sindical e os trabalhadores
participam da elaboração, da quan-
tificação e da elaboração das metas.
Essas metas caem no colo de cada
colega bancário nas agências.

JB � Nessa relação de bancos
públicos com esse tipo de problema, a
Caixa está inclusa?

Pirotti � Sim, pelo relato de colegas

Antonio Pirotti, diretor do SindBancários, secretário de Assuntos Socioeconômicos da Contraf/
CUT e ex-diretor de Saúde do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre por dois mandatos, fala
ao João de Barro sobre a questão da violência organizacional praticada nas instituições financeiras

ASSÉDIO

bancários que atuam na Caixa, esse
tipo de situação é bastante comum
neste banco. Até porque o irmão
Banco do Brasil tem trabalhado dessa
maneira. De outro lado, como a Caixa
tem operado com as políticas do
governo, o nível de exigência com os
funcionários também tem aumentado
bastante para que os resultados
apareçam, principalmente na lu-
cratividade, que é um aspecto sempre
destacado pela imprensa. As
instituições financeiras, seja qual forem
suas composições acionárias, com
participação ou não de governos, têm
exigido cada vez mais um retorno
sobre seu patrimônio líquido e uma

lucratividade cada vez maior. Isso tem
levado a categoria a tecer políticas
permanentes de combate ao assédio
moral e à violência organizacional.

JB � Como se dá na prática essa
violência organizacional?

Pirotti � Por exemplo, há uma série
de reuniões onde vários superin-
tendentes e gestores participam. A área
comercial de cada banco fica moni-
torando o andamento das metas e

apresentando os resultados. Quando os
gestores voltam para suas agências,
passam a cobrar os resultados que não
foram alcançados.

JB � Dá para dizer que se cria uma
situação institucionalizada e permanente
de constrangimento aos trabalhadores?

Pirotti � Certíssimo. Esta é uma boa
definição. Há situações formais onde os
gestores cobram isso diretamente. A
gente sabe, que, embora seja ilegal
qualquer tipo de avaliação de
desempenho e de promoção em cima
de rendimento individual, os bancos
mantêm planilhas de controle que são
divulgadas nas agências. Então aqueles

que não conseguem atingir o resultado
esperado ficam expostos. Essa prática é
uma espécie de ranking público dos
funcionários da agência. Um dado cruel
é que muitos bancos trabalham com a
lógica de que a renda de um colega
depende do desempenho do outro.
Assim, o trabalhador tem uma nota
montada por uma avaliação individual,
da agência, ou de uma equipe. Quando
alguém, por um motivo qualquer, fica
abaixo da média, diminui a pontuação e

o resultado geral. Isso acaba
repercutindo negativamente nos
rendimentos variáveis ou naquilo que
ele receberá a título de resultados no
futuro. Então há certa perversidade
nesta rede em que se pode prescindir
inclusive de controles hierárquicos e
físicos, porque de forma horizontal já
se dá este controle. Além disso, há a
tecnologia. Hoje se sabe ao final do
dia quanto cada um vendeu ou
quantas autenticações foram feitas em
cada caixa.

JB � A experiência do SindBan-
cários tem mostrado que essas
situações têm afetado a saúde dos
profissionais?

Pirotti � No departamento de
saúde do sindicato e pelo que a gente
tem visto no âmbito nacional dos
encontros que tratam das questões
ligadas à saúde, os aspectos ligados às
doenças psicossomáticas ou de saúde
mental tiveram um crescimento muito
maior do que as ortomusculares, como
as LER. Os bancos, no aspecto
ergonômico, acabam tendo mobiliário
adequado, mas não é isso que resolve
o problema. A questão está na forma
como o trabalho se organiza e gera
essa tensão diária, adoecendo os
trabalhadores. Alguns manuais de
bancos, entre eles o Banrisul, pedem
que o bancário em suas situações
sociais de lazer, de churrascos
familiares, no clube, aproveite esses
momentos para prospectar clientes e
vender produtos. São linhas de
atuação como esta, que é adotada por
várias instituições, que levam o
trabalhador a estar sempre focado na
venda, na competitividade. Isso
certamente leva ao adoecimento, à
desestruturação psíquica e familiar, ao
uso de medicamentos.

JB � Existe também a questão do
não reconhecimento dos trabalha-
dores vítimas de situações de violência
real nos bancos?

Pirotti � Sim, esse é outro aspecto.
Num assalto a banco, há invaria-
velmente um comportamento
equivocado da instituição, pois se
nega a emitir comunicação desse
fato como acidente de trabalho e
dif iculta o reconhecimento de
qualquer doença proveniente do
assalto. Ou seja, a pessoa sofre uma
violência e depois é constrangida
pelo seu empregador a trabalhar
como se nada tivesse acontecido. E
esta é uma prática de assédio muito
grande.

�A gente sabe, que
embora seja ilegal

qualquer tipo de avaliação
de desempenho e de

promoção em cima de
rendimento individual, os
bancos mantêm planilhas

de  controle  que  são
divulgadas nas agências.
Então aqueles que não
conseguem atingir o

resultado esperado ficam
expostos. Essa prática é
uma espécie de ranking
público dos funcionários

da agência�
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João de Barro começa neste mês de
julho uma nova seção em que a cada
mês será divulgado e explicado em

detalhes os serviços oferecidos pela Apcef/RS.
O objetivo é aproximar o associado e mostrar
que cada vez mais ele pode contar com a Apcef/
RS nas mais diferentes áreas de sua vida
profissional e pessoal, além de ouvir os usuários
e planejar melhorias.

Neste mês estamos apresentando o
Convênio Apcef Saúde, que visa basicamente
proporcionar assistência de saúde suplementar.
�Isso significa que muitos profissionais ou
serviços que não são cobertos pelo Saúde Caixa
são contemplados pelo Saúde Apcef a um custo
bem acessível�, explica Célia Margit Zingler,

A segurança que você e
sua família merecem

SERVIÇOS

presidenta da Apcef/RS. Ela lembra ainda que
é possível incluir no plano, a um custo bem
acessível, filhos com mais de 24 anos, que
não são mais atendidos pelo PAMS/CAIXA ou
Saúde Caixa.

Para a constante ampliação e melhoria
na cobertura do plano, a presidenta alerta
também para a importância dos associados
do interior do Estado indicarem profissionais
ou clínicas para credenciamento. As in-
formações devem ser enviadas diretamente
no formulário na página da Apcef/RS na
internet, em www.apcefrs.org.br/convenios/
saude.html. A lista de clínicas e médicos
conveniados também se encontra nesta
página.

O

O Convênio Apcef Saúde não exige
carência para util ização dos serviços
disponibil izados e pode ser util izado
imediatamente após a inscrição e forne-
cimento da carteira. O convênio oferece
serviços médicos, ambulatoriais, hospitalares,
de urgência, laboratoriais, odontológicos
(incluindo prótese), consultas psicológicas,
psicopedagógicas, fonoaudiológicas, exames
radiológicos, ultrassonográficos, fisioterapia
e serviços complementares.

O associado da Apcef/RS poderá solicitar
sua adesão e colocar seus dependentes
(qualquer pessoa: filhos, amigos, parentes,
etc.) sem limite máximo de pessoas, mediante

O que o Apcef Saúde oferece

APCEF SÁUDE

declaração de aceitação integral deste
regulamento geral e autorizando o débito
em conta corrente, correspondente a R$
6,50 para cada associado, mensalmente.

O associado titular que incluir um ou
mais dependentes fica isento do pagamento
da sua mensalidade, pagando somente para
cada um dos seus dependentes. O
pagamento das consultas é feito di-
retamente ao profissional ou clínica
credenciados de acordo com as tabelas
adotadas para consultas e exames: AMB/
96, ou conforme contrato com clínicas e
laboratórios, que também se encontra no
site da Apcef/RS.

OUTROS SERVIÇOS OFERECI-
DOS � Uma das grandes
vantagens do Apcef Saúde está
na odontologia, que utiliza a
Tabela Saúde Caixa, e na
util ização de aparelhos
ortodônticos, que util iza a
Tabela CNCC � Comissão
Nacional de Convênios e
Credenciamentos.

Quem utiliza o Apcef Saúde

Vanessa Fábrica Galarraga, de Pelotas, é filha de uma
aposentada da Caixa e desde 2004 usa o Apcef Saúde, já
que não tem mais a cobertura do Saúde Caixa.

�Gosto dos médicos com que tenho consultado. São
todos muito bons, mas poderia haver mais especialidades
em Pelotas, como: dermatologista, neurologista e
ortopedista�, fala Vanessa.
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Alunos descobrem o prazer de escrever
abuloso!, assim define Fabrício Carpinejar, professor da Oficina Literária
da Apcef/RS, o resultado que os alunos vêm apresentando desde março,
quando iniciou o trabalho. Ele destaca que muitos estão aprendendo a

organizar seus textos e sua criatividade, o que colabora para a emancipação
autoral. Sobre o formato a distância, adotado pela primeira vez, ele fala que
tem sido muito produtivo. �A interação virtual é interessante, pois cada um
se torna responsável pelos seus hábitos. Não há professor cobrando. E as
dúvidas são sanadas em nossos encontros mensais. A qualidade do material
poderá ser conferida no blog�, convida. A Oficina encerra em novembro. Os
textos dos alunos podem ser conferidos no blog: www.apcefrs.org.br/
oficinaliteraria/blog.

F

Alunos da Oficina ensaiam para apresentação em novembro
Desde abril deste ano, dez alunos participam da

Oficina de Iniciação à Dança �É sempre tempo para
dançar!�, com a bailarina, coreógrafa e atriz, Viviane
Bassols. Divididos em duas equipes, uma com alunos
de 17 a 22 anos e outra com mulheres de mais de
45 anos, o trabalho tem como objetivo desenvolver
a musicalidade, a expressão corporal, o equilíbrio, a

América Café faz reestreia de sucesso
A reestreia da peça América Café,

do grupo teatral Caixa de Pandora,
da Apcef/RS, que ficou em cartaz de
19 de junho a 12 de julho, na sala

Álvaro Moreyra, em
Porto

força e a elasticidade, com bases teóricas e práticas
de Ballet Clássico, Ballet Contemporâneo, Jazz e Estilo
Livre. �Todos se mostram interessados e dispostos a
realizar os trabalhos oferecidos, e o desenvolvimento,
dentro de cada limite, vem surpreendendo, não só
a mim, mas aos próprios alunos�, conta Viviane. A
turma já começou a ensaiar para a apresentação final

que será em novembro. Serão oito coreografias
divididas em grupo, conjunto, duos e pas-de-deux
que apresentarão os estilos Jazz, Dança
Contemporânea e Estilo Livre. Para a professora
Viviane, os maiores ganhos dos participantes na prática
da dança são a liberdade de expressão, a desinibição,
o convívio social com um grupo afim e a diversão.

LITERATURA

DANÇA

TEATRO

Turma da Oficina em encontro presencial na sede da Apcef/RS

Foto: A
pcef/RS

Alegre, foi um grande sucesso. No
primeiro fim de semana, dezenas de
pessoas compareceram à sala e
comprovaram que o espetáculo de
Artur José Pinto é uma atração
imperdível para os amantes das artes
cênicas.

Para Paulo Casa Nova, diretor
cultural da Apcef/RS, o espetáculo
é esse  grande sucesso porque
conquis ta  a  empat ia  da p late ia .

�Percebi que as pessoas interagem
muito com a peça, e isso deixa os
espectadores  encantados do
começo ao fim�, avalia o diretor.

Amér ica  Café  fo i  montada
pela primeira vez em 2006, com o
intuito de contemplar a vocação
estét ica  do grupo Caixa de
Pandora,  cujos  integrantes  são,
todos, atores, cantores e dança-
rinos.

Foto: A
pcef/RS

Vôlei máster feminino vence na Copa Beto Carrero
A equipe máster de voleibol feminino da Apcef/RS

jogou no dia 11 de julho pela Copa Beto Carrero
Interclubes 2009 contra a equipe do Clube Lindóia e
venceu por dois sets a zero. A partida ocorreu no Ginásio
de Esportes da Apcef/RS, em Porto Alegre. O
campeonato, que começou em abril, vai até o começo
de dezembro e conta com seis equipes da Região
Metropolitana de Porto Alegre.

A próxima partida da equipe será no dia 1.º de
agosto (sábado), contra o Paladino TC, na sede da AABB
(Av. Coronel Marcos, 1000 � Ipanema � Porto Alegre). O
diretor de esportes da Apcef, Gilmar Aguirre, convoca os
associados a fazer parte da torcida nesta data. �A torcida
é importante para a equipe buscar seus objetivos.
Contamos com o maior número possível de fãs do esporte
lá. Nossa equipe já foi campeã dos Jogos Sul/Sudeste
neste ano e pode conquistar mais um título�, completa.

Parceria que deu certo entre a
Apcef/RS e a escola de tênis Rato de
Quadra completa dois anos em agosto.
As aulas ocorrem em dias de semana,
das 8h às 20h, e podem ser agendadas
diretamente com o professore Émerson
� através do telefone (51) 8416-6408
� ou do professor Gustavo: (51) 9999-
9372. Poderão participar todos/as os/
as associados/as, independentemente
da sua experiência no esporte,
havendo também possibilidade de
aulas em duplas.

As aulas ocorrem na Colônia B da
Apcef/RS (Av. Coronel Marcos, 851 �
Bairro Ipanema � Porto Alegre), onde
estão localizadas as quadras de tênis.

TÊNIS
Parceria entre Rato
de Quadra e Apcef

Voleibol máster campeã dos Jogos do Sul/Sudeste

ESPORTE



Apcef/RS celebrou 56 anos
ais de 200 pessoas compareceram à festa de
aniversário de 56 anos da Apcef/RS, dia 20 de junho,
em Porto Alegre. Associados, familiares e amigos da

Associação prestigiaram o jantar-baile. �Uma entidade
associativa atuante, com o passar do tempo, fortalece cada
vez mais os laços com seus associados. Assim é a nossa
A s s o c i a ç ã o ,
comprometida
com os anseios
dos homens e

M
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Um torneio de futsal e um
jantar-baile comemoraram no dia 27
de julho, em Pelotas, os 56 anos da
Apcef/RS, na Sociedade Libanesa de
Pelotas. Durante o dia, seis times
disputaram o torneio. Pela noite, o
baile ficou por conta da banda Di
Talentus e houve o sorteio de brindes
entre os convidados. A organizadora
do evento, conselheira Lúcia Helena
Leal da Silva, destacou a importância
do evento para melhorar as relações
entre os cefianos. �Nossa festa foi
linda. O que mais me impressionou
foi o calor humano. As pessoas
irradiavam alegria e carinho entre si�,
contou. Marcos Todt, vice-presidente
da Apcef, prestigiou o evento.

Regional Sul
também festejou
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das mulheres de todas as idades e de seus familiares,
oferecendo serviços, espaços de esporte, lazer e atuando na
defesa de seus direitos�, comemora a presidenta Célia Zingler.
   A Apcef/RS brindou os seus convidados sorteando
ki ts  doados pe las  empresas  parce i ras  da Apcef
Convênios e também kits do espetáculo América Café.

Ainda foram oferecidos
prêmios como: viagem
para qualquer lugar do
Brasil; diária no Hotel

Serrano,  em Gra-
mado;  e  uma b ic i -
cleta.
    A diretora Social e
de  Laze r,  Mar i sa
Zancan Godoy, ava-
l iou o evento como
um grande sucesso.
�O social faz uma das
a t iv idades  f ins  da
Apcef,  e a festa fo i
mu i to  a legre  e  bo-
n i ta .  Pe rceb i  a  v i -
bração das pessoas. E
isso é um sinalizador
de como deverão ser
os  eventos  daqu i
para  f rente�,  prevê
ela.
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Mais de 200 pessoas compareceram à festa de aniversário, dia 20 de junho


