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Peça de Juca
de Oliveira é
imperdível Pág. 2
ENTREVISTA

Saiba o que é
Assédio Moral,
na entrevista
com a Secretária
de Comunicação
Pág. 4
Cidinha
CAMPANHA

O Sindicato lançou o
novo Informativo dia 5.
O novo formato já faz
sucesso na categoria e foi
entregue pelos diretores
dentro das agências,
dando início a etapa de
Comunicação da
Campanha Salarial 2003.
Confira os pisos e
verbas reivindicados
e o andamento das
Pág. 3
negociações.

14 DE AGOSTO  DIA DO VERMELHO

@ OPINIÃO
PALAVRA DO PRESIDENTE
Usar
vermelho para
ampliar a
mobilização
A Campanha Salarial 2003 começa a esquentar. A primeira reunião com os banqueiros apresentou poucos resultados práticos, ficou acertado apenas um calendário de negociações para 14 e 21
de agosto.
Ao mesmo tempo em que acontece a negociação, a Consultoria
Austin Asis mostra que o rendimento de 11 bancos
que divulgaram
seus resultados
ficou em 24,9%
no primeiro semestre, contra
12,3% registrado
por 15 grandes
companhias de
capital aberto.
Isso quer dizer
Pedro de Castro Júnior que o atual modelo econômico tem
privilegiado o sistema financeiro.
A campanha salarial terá vários momentos de demonstração de
força pelos bancários.
Em 14 de agosto, data da próxima negociação, os bancários estarão realizando o Dia do Vermelho, uma atividade nacional, na qual
todos deverão usar vermelho para
tornar público nossa insatisfação
com o arrocho salarial, pressão para
cumprimento das metas abusivas,
jornada exaustiva e mais emprego
e pressionar os banqueiros para
atender nossas reivindicações.
Não podemos deixar de registrar o aumento abusivo da tarifa de
ônibus autorizado pelo Prefeito de
Santos, Beto Mansur, que na contramão dos acontecimentos torna a
tarifa da cidade uma das mais caras do País. O Sindicato está participando do movimento contra o aumento da tarifa, e também para baixar os preços dos pedágios ao lado
de outros sindicatos e entidades da
sociedade civil.
Fique atento às mobilizações e
use vermelho para engrossar nossa
luta por mais emprego, reposição
salarial de 21,58%, PLR, fim do assédio moral e jornada de 6 horas.
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Comédia Juca de Oliveira
faz crítica a políticos
Uma peça que mistura o
universo caipira e o urbano e
faz crítica a políticos, conta a
história de um senador (Juca
de Oliveira) que não mede
esforços para conseguir o que
quer. Candidato a presidente, ele resolve vender uma
fazenda de sua propriedade
para fazer caixa para sua
campanha. Para isso, terá que
expulsar uma família de colonos que vive lá há décadas.
A comédia põe em xeque
os conhecidos métodos utilizados por políticos sem escrúpulos e lança mão de triângulos amorosos e intrigas para
contar a história com humor.
Juca de Oliveira diz que o
espetáculo tem todos os "predicados" de uma peça caipira. "Os
caipiras são incapazes das iniqüidades das quais nós, ditos
civilizados, praticamos", diz.

O novo cenário político não
fez com que o autor mudasse
a concepção do texto, pensado há cinco anos. "Quem escreve comédia sempre tem
muitos elementos na política.
Não acredito que vá haver
mudanças em quatro anos.
Mudou, mas, na verdade, não
mudou nada", disse Juca de
Oliveira, que se declarou eleitor do presidente Lula.
No elenco estão Juca de Oliveira, Eduardo Galvão, Claudia
Mauro, Genézio de Barros, Juan
Alba, Dominique Brand, Jussara Freire e Marília Pêra (voz
em off de Tati e Veridiana).
A Flor do Meu Bem Querer
Onde: Teatro Cultura Artística
(r. Nestor Pestana, 196, 11/32583616, S.Paulo) Quando: quinta a
sábado, às 21h, e domingo, às 18h)
Quanto: de R$ 40 a R$ 90

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
ITAÚ EXPLORA Nós, funcionários do Itaú, não
agüentamos mais a pressão para alcançar as metas de venda de produtos. Como se não bastasse essa situação, agora
a direção do banco está querendo cobrar uma parte do plano de saúde e, inclusive, diminuir o número das consultas.
Não é possível que com tanto lucro, o Itaú não possa
pagar um plano decente a nós funcionários.
Para denunciar basta enviar cartas para o endereço
av. Washington Luiz, 140 - CEP 1.050-200 - Encruzilhada/Santos-SP ou pelo Tel/fax (013) 3223.9040 ou
ainda pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

Cuide do
Stress

A cada minuto mais e mais
pessoas tornam-se estressadas
devido ao excesso de trabalho
e vários outros fatores críticos
do dia-a-dia. Quando o organismo é continuamente sobrecarregado por tensões, a reação de
stress será seguida por depressão, na esfera psíquica, e na física por queda da resistência
imunológica, quando o organismo passa a atacar a si próprio,
com as chamadas doenças
auto-imunes. Os candidatos ao
stress têm personalidade do
tipo A, isto é, do mesmo grupo
que apresenta maior incidência
de doenças cardíacas.
Ambiciosos - Esforçados
para galgar melhor posição
Papel de Liderança Destacam-se em meio aos demais colegas de trabalho
Sempre Lutando Contra o Tempo - Impõem-se
prazos exíguos
Desempenham Múltiplas
Funções - São os "homens de
sete instrumentos" da companhia
Exigentes e Perfeccionistas - O ótimo é a única meta
Pontuais - Detestam perder tempo
Extremamente Responsáveis - Puxam para si tudo
que lhes cai nas mãos
Competitivos - Criam rivalidade até falando sobre meteorologia Dificuldade em Relaxar - Têm a cabeça sempre
"a mil por hora".
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CAMPANHA SALARIAL 2003

Exigimos um salário
de ingresso justo
PISOS E VERBAS

O jornal foi bem aceito pela categoria

Além do índice de reposição
reivindicado, a categoria deve
insistir na luta pela elevação dos
pisos salariais. Este ano a minuta reivindica para o pessoal
de escritório, R$ 1.421,62 (salário mínimo do Dieese); caixas,
operadores de telemarketing,
empregados de tesouraria e os
que efetuam pagamentos e recebimentos, R$ 2.008,89; primeiro nível de comissionado,
R$ 2.416,75; primeiro nível de
gerência, R$ 3.198,65.
Para a contratação de estagiários sem vínculo empregatício, como prevê a lei, também

se reivindica o salário de ingresso estabelecido na convenção,
proporcional à carga horária. Já
por conta do índice de reposição - 21,58% - reivindicado, o
tíquete de R$ 10,36 passaria
para R$ 13,54. O vale para uso
em supermercados, de R$ 162
para R$ 213,94. Outras conquistas importantes, como o
auxílio-creche/babá e para filhos portadores de deficiência,
passaria a valer R$ 166,84.
Lutamos pela concessão de
auxílio-educacional a todos os
que ingressarem ou já estejam
cursando o nível superior de en-

Diretores entregam o jornal nas agências de Santos

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

ESCRITURÁRIO
R$ 1.421,62
CAIXA
R$ 2.008,89
1º COMISSIONADO
R$ 2.416,75
1º GERENTE
R$ 3.198,65
PLR 25%
DO LUCRO BRUTO
AUXÍLIO-REFEIÇÃO
R$ 13,54
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
R$ 213,94
AUXÍLIO-CRECHE/BABÁ
R$ 166,84
AJUDA P/ DESLOCAMENTO
NOTURNO
R$46,72

sino em cursos afins ao sistema
financeiro, como Administração, Contábeis, Economia, Direito, Matemática, Informática,
etc. A bolsa reivindicada varia
de 50% das mensalidades (no
primeiro ano) a 90% (quinto
ano). Para os cursos que não
estejam relacionados nestes
afins, pagamento de 40% do
valor da mensalidade no primeiro ano até 80%, no quinto.
NEGOCIAÇÃO - Na primeira rodada de negociações
entre a Executiva dos Bancários, com representantes das comissões do BB e da Caixa, e os
banqueiros ficou estabelecido
um calendário com reuniões
previstas para os dias 14 e 21
de agosto. No dia 14 , serão discutidos os itens que abrangem
principalmente as cláusulas
econômicas. Nesta rodada, um
bom sinal foi a participação dos
representantes dos bancos federais na mesa de negociação.

NOTÍCIAS 4
ACONTECE
Lucro do Itaú
cresce 43% e do
Bradesco 13,6%
O segundo maior banco privado do país, o Itaú, registrou
lucro de R$ 1 bilhão e 490 milhões nos primeiros seis meses
deste ano, contra R$ 1,048 bilhão, no mesmo período de
2002. Já o maior banco do Brasil, o Bradesco, também está
com os lucros em alta, R$ 1,02
bilhão no primeiro semestre.
Outro dado é a rentabilidade dos
bancos, que ficou em 24,5%,
em 2002, e a do Setor produtivo (indústria, comércio e agricultura) ficou em apenas 1%,
segundo a consultoria Austin
Asis. O resultado é o aumento
da dívida pública, desemprego,
acúmulo de riquezas e estagnação da economia.

Ônibus em Santos
é um assalto
Enquanto o governo Lula
briga por manter o preço da gasolina e os derivados de petróleo estáveis e até luta para baixá-los, o Prefeito de Santos Beto
Mansur (PP) vai na contramão
da economia e das expectativas
da população em geral aumentando a passagem dos coletivos
em 12,5%, ou seja, R$1,80 a
tarifa, para andar num dos quilômetros rodados mais caros do
país, em Curitiba por exemplo
a passagem é R$ 1,65. Com
isso, quem ganha 1 salário mínimo e pega apenas uma condução para ir e vir, gasta mais
de 35% da remuneração.

Real: duplo
massacre
É impressionante como os
banqueiros não têm dó nem piedade dos funcionários, apesar da
dinheirama que recolhem da sociedade para os seus bolsos. O
Banco Real dispensou oito funcionários de uma só vez, o que é
considerado demissão em massa, se compararmos ao número de
bancários da instituição em nossa região, e há apenas um mês do
dissídio coletivo. Não tem jeito,
eles subtraem e exploram de todos os lados o país, os trabalhadores e a população em geral.
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2 ENTREVISTA
ESPORTE

Atletas dos
EUA são
vaiados no Pan
A ordem é torcer contra os
atletas norte-americanos no
Pan-Americano de Santo Domingo, na República Dominicana. Em contrapartida, os
brasileiros, cubanos, dominicanos são aplaudidos entusiasticamente quando competem contra os meninos de
George Bush. O diretor de
mídia do Comitê norte-americano, Bob Condrom, admite que há animosidade contra os EUA em conseqüência
ao ataque ao Iraque. E as providências foram uniformizar
seus atletas com seis tipos de
uniformes para dificultar a visualização da equipe.
Caratê e Judô santistas
Caratecas santistas têm
boas chances de trazerem
medalhas, dois atletas bem
cotados são Sidirlei de Souza e Cíntia Lassalvia. Ele tem
26 anos de idade foi bronze
no Pan de Winnipeg, no Canadá, em 99; é campeão do
Pan de Caratê de 2000 e do
Sul Americano de 2002. Já
Cíntia foi eleita a carateca do
Brasil em 2002. A judoca
santista Priscila Marques é
outra promessa de medalha,
nas Olimpíadas de Sidney,
em 2000, foi 7ª colocada; e
em Winnipeg foi bronze.
Priscila tem como maior rival a cubana Daima Beltrán,
ouro em Sidney.
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Cidinha explica mais sobre
ASSÉDIO MORAL
O QUE É ASSÉDIO MORAL?
A palavra assédio
vem do latim obsidere, que tem o significado de pôr-se adiante, sitiar, atacar. Na
língua portuguesa significa insistência inoportuna, junto de alguém, com perguntas, propostas, pretensões ou outra forma de abordagem
forçada e humilhante visando forçar sua
demissão. O Assédio
Moral é o ato de
constranger alguém
com gestos, palavras ou
emprego de violência,
prevalecendo-se de relações de confiança, de autoridade ou empregatícia,
segundo o advogado trabalhista do Sindicato, Dario Castro Leão.
Quando se configura o
assédio moral no ambiente de trabalho?
Toda vez que um superior
hierárquico submete a bancária (o) a humilhação, maus
tratos, pressão e ameaças; por
exemplo: quando um bancário não vende a quantidade de
produtos estabelecidos e seu
superior o humilha muitas
vezes na frente de colegas.
Geralmente a trabalhadora e

ras (os) se calam agravando mais a situação. É preciso denunciar sempre
que houver suspeita de
assédio todas e todos devem procurar o Sindicato
e sempre que possível
buscar testemunhas no
local de trabalho  nessa
hora a solidariedade é
muito importante.

o trabalhador são isolados do
grupo sem explicações, passam a ser hostilizadas (os), ridicularizadas (os), inferiorizadas (os), desacreditadas (os).
Quais medidas adotadas
pelo Sindicato no combate ao assédio moral?
A primeira ação do Sindicato é informar e orientar a
bancária (o) sobre o que é o
assédio moral e como proceder quanto ao encaminhamento médico, pois o assédio
moral pode ser enquadrado
como doença profissional, podendo levar à incapacidade
permanente e até a morte; depois entra com medidas judiciais. Muitas vezes pelo medo
do desemprego as trabalhado-

Tem alguma ação
judicial ganha por
bancário(a) vítima de
assédio moral?
A 17ª Região TRT de
Vitória (ES) reconheceu o
1º caso e há vários municípios que que já possuem leis
visando a solução, redução e
prevenção do problema como:
S.Paulo, Guarulhos e Iracemópolis (SP), Cascavel (PR),
Natal (RN), Sidrolândia (MS).
Para a ação judicial, é importante que as bancárias e bancários sigam outros procedimentos, além das testemunhas, que é o registro de boletim de ocorrência. Também
é necessário que o médico
acompanhante relacione os
danos à saúde como stress,
depressão, síndrome do pânico, com as condições de trabalho. Desta forma, o médico-perito do INSS tem como
avaliar o laudo médico relacionando as doenças com o
ambiente de trabalho.

AGENDA SINDICAL
Até o dia 15 - a diretoria do sindicato estará

massificando a campanha salarial 2003 dentro das agências,
com distribuição de jornal e cartazes já produzidos.

Dia 14 - Dia do Vermelho - use roupa vermelha
para protestar por salários e condições dignas de trabalho
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Nossa Caixa - Encontro Nacional dos Funcionários da Nossa

Caixa, dia 23/8, a partir das 9h30, no Centro Transmontano,
Rua Tabatinguera, 294, S. Paulo. O Sindicato irá disponibilizar
ônibus, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Sindicato, para dar o nome e agência, fone 3223.9040.

O dia 28 de agosto - Dia do Bancário, foi deliberado
como o Dia Nacional de Luta da categoria este ano.
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