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SINDICATO E JUSTIÇA
READMITEM DANIELA NO HSBC

A diretoria do sindicato organizou
uma manifestação festa, na frente
da agência HSBC/São Vicente,
pela vitória da ação impetrada
para readmitir a funcionária e
diretora Daniela. [ Página 3]

Chega de
Assédio Moral

[ Página 3]

Nossos direitos
foram conquistados
com muita luta

[ Página 3]

Mulheres: uma
grande história
de luta

[ Página 4]

PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  O Sindicato convoca todos os bancários (as) para
participar da Pré-Conferência Municipal de Saúde, dia 20/05 (sexta), a partir das 18h, na Av. Washington Luiz, 140
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Reforma Sindical:
assim não dá!

O tema “Reforma Sindical”
foi a principal pauta da 11ª Ple-
nária Nacional da CUT. Na Ple-
nária defendemos a necessida-
de de democratizar os sindica-
tos, garantir o livre direito de
greve e o direito de organização
nos locais de trabalho.

Não admitimos a
flexibilização e des-
regulamentação dos
direitos dos traba-
lhadores, a restrição
ao direito de organi-
zação e ação sindi-
cal, restringir ainda
mais o direito à gre-
ve, flexibilização na contrata-
ção do trabalho e outras pro-
postas que pulverizam os direi-
tos sindicais e trabalhistas, que
compõem a Reforma enviada
ao Congresso.

QUADRINHOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

STJ manda pagar
indenização a quem

está em "lista negra"

CONQUISTAS

O Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, da Terceira Tur-
ma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) entende que
empresa que formular "LISTA NEGRA" - termo por si
só pejorativo - para dificultar ou impedir a recolocação
de trabalhadores no mercado de trabalho deve pagar in-
denização por danos morais.

O Ministro manteve decisão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, que garantiu a cinco
agricultores do Estado a indenização por dano moral de
80 salários mínimos (R$ 24 mil) para cada um, a serem
pagos pela Granja Mangueira Agropecuária S/A.

Então fique de olho e repasse a informação, pois é
comum os bancos produzirem esta lista discriminatória.
Denuncie ao Sindicato.

A formulação desta Reforma
diminui o direito de negociação
dos sindicatos,  não reintegra
todos os demitidos que tinham
mandato sindical; não reduzi-
rá a jornada de trabalho; in-
centiva a dispensa imotivada ;

indo contra as reivin-
dicações dos traba-
lhadores.

A proposta apre-
sentada pelo gover-
no, baseada nos
“consensos” do Fó-
rum Nacional do
Trabalho, não aten-
de aos interesses dos

trabalhadores. Esta Reforma é
um retrocesso e prejudica o di-
reito de organização dos sindi-
catos, além de retomar o poder
de  intervenção do Estado na
Organização Sindical.

P e d r i n h o
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CONSEGUIMOS TUDO COM MUITA LUTA,
NADA FOI CONCEDIDO POR GENEROSIDADE

O Sindicato tem
conseguido readmitir
trabalhadores (as)
lutando diariamente
há 72 anos. Você às
vezes não tem idéia
como acontece.
Todos os direitos,
benefícios e
readmissões são
frutos de muitas lutas
travadas desde o
século passado. Veja
abaixo algumas
conquistas e como é
importante lutar e se
mobilizar:

Não seja vítima!
Denuncie o assédio

O Sindicato vem de-
nunciando já há al-
gum tempo todo o
tipo de assédio pra-
ticado nos bancos
contra a categoria.
Como nos casos do
Bradesco/Gonzaga,
onde ficamos mais
de 20 dias acampa-
dos; no Real/Pça.Rui
Barbosa. No Uni-
banco de Vicente de
Carvalho, onde o ge-
rente já havia sido
denunciado por pra-
ticar assédio na uni-
dade de São Vicen-
te, entre outros ca-
sos. O assédio vem
tornando-se um
constante mecanis-
mo de exploração
apoiado pelos ban-
queiros, para que te-
nham lucros recor-
des. Atenção: leia
como se defender
no jornal da Saúde
(publicado pelo
Sindicato).
Porém, essas atitu-
des ilegais geram
doenças psicológicas
muitas vezes irrever-
síveis e até fatais le-
vando ao suicídio,
como no recente

caso da gerente ge-
ral do Bradesco
(agência Pedro Les-
sa), que estava sen-
do pressionada pelo
Banco injustamente.
Por outro lado, um
funcionário do San-
tander Banespa foi
demitido por seu ge-
rente que o assedia-
va, entrou com ação
e ganhou na justiça
todos os seus direitos
e a indenização de
R$ 30 mil por danos
morais.
O Sindicato vem to-
mando todas as me-
didas jurídicas e po-
líticas cabíveis, a
respeito da vítima
fatal e em todos os
casos de assédio que
vem atingindo a ca-
tegoria. Você que
também é assedia-
do(a) ligue e denun-
cie ao Sindicato, não
é preciso identificar-
se, caso isso aconte-
ça manteremos sigi-
lo total. A diretoria
do Sindicato está
totalmente empe-
nhada em acabar
com esse tipo de vi-
olência!!!

1934     1ª Greve Nacional conquistou apo-
sentadoria aos 30 anos de serviço e 50 anos de
idade, estabilidade após 2 anos de serviços pú-
blico e privado e criação do Instituto de Aposen-
tadorias e Pensões dos Bancários – IAPB (tudo
desmantelado pela ditadura militar de 1964);

1951     A maior greve em São Paulo. Foram 69
dias de muita luta da categoria sofrendo repressão
e prisões porque desafiavam a Lei de Greve, que
impedia o setor bancário de ter esse direito;

1961     Greve conquista o 13º salário, grati-
ficação de caixa e de chefia;

1962     Sábado livre e Adicional por Tempo
de Serviço;

1979     Seguro de vida contra assalto;
1981     Gratificação de função de 40%, esta-

bilidade e licença saúde;
1982     Quebra de caixa, Ajuda Alimenta-

ção, Transporte, Auxílio creche;
1983     Criação da CUT;
1984     Cesta Básica;
1989     Conquista do vale refeição;
1992     Criação da CNB/CUT e Conquista

do Acordo Único dos Bancários; Vale refeição
unificado tanto para 6 como 8horas e conces-
são durante o ano todo, inclusive nas férias; au-
xílio creche até 83 meses;

1995     PLR;

UNIDADE, MOBILIZAÇÃO E GARRA PARA
PRESERVAR E AMPLIAR NOSSO DIREITOS.2005
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A LUTA DAS MULHERES
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SINDICATO E JUSTIÇA
READMITEM DANIELA NO HSBC

A diretoria do Sindica-
to promoveu uma grande
manifestação com carro
de som, fogos e entrega
de flores aos clientes e
funcionários, dia 05 de
Maio, das 10 às 12h, na
agência do HSBC/São
Vicente, Pça. Coronel
Lopes, 45. O motivo foi
a vitória na 1ª instância
judicial pela readmissão
da bancária e diretora do
Sindicato, Daniela, que é
portadora de LER/DORT
e foi demitida arbitraria-

Clientes cumprimentam Daniela por sua vitória

mente, em setembro de
2003, em plena Campa-
nha Salarial. A demissão
aconteceu porque foram
veiculadas imagens (nas
emissoras de TV) em que
ela aparecia numa ativi-
dade de paralisação das
agências de São Vicente,
juntamente com centenas
de bancários.

Daniela que é lesiona-
da ficou indignada com a
atitude arbitrária e entrou
na luta junto com o Sindi-
cato para restabelecer o

direito legal de se expres-
sar contra as ilegalidades
cometidas pelos banquei-
ros e recuperar assim sua
dignidade. O Sindicato
protestou durante 20 dias
seguidos, o diretor Fabia-
no acorrentou-se na fren-
te da agência durante este
período. A luta desta ban-
cária e sua respectiva vi-
tória determina a recupe-
ração da dignidade e o di-
reito de organização e luta
de toda a categoria, prin-
cipalmente das mulheres.

As mulheres têm uma gran-
de história de luta no mundo.
Desde sua atuação nas lutas
socialistas passando pelas vá-
rias formas de resistência à es-
cravidão negra no Brasil. O es-
topim para a construção da gre-
ve geral  no início do século XX
foi a histórica greve de 1917, em
São Paulo, no setor de tecela-
gem, organizada pelas operári-
as. São estas e outras ações
que têm garantido a nossa mai-
or inserção no mundo do traba-
lho e no movimento sindical.

Por isso a importância de
eventos como o I Congresso
Internacional Sobre A Mulher,
Gênero E Relações De Traba-
lho que contou com a participa-
ção do nosso sindicato através
da secretária de mulheres, Ci-
dinha dos Santos. Este con-
gresso teve como objetivo a di-
vulgação e discussão sobre os
nossos direitos garantidos na

Constituição, na CLT e nas rati-
ficações das Convenções da
OIT - Organização Internacio-
nal do Trabalho, sensibilizando-
nos sobre as questões de gê-
nero, assédio moral e sexual e
violência doméstica praticada
contra as mulheres, nos diver-
sos aspectos da realidade: o bi-
ológico, o cultural, o inconscien-
te, o simbólico, o econômico, o
político e o histórico.

Para que seja possível a igual-
dade real entre homens e mulhe-
res torna-se imprescindível a
conscientização da dimensão de
poder envolvida em suas relações
e a compreensão das desigual-
dades históricas e socialmente
construídas. As conquistas alcan-
çadas são cada vez maiores,
mas ainda aquém das nossas
necessidades. As alterações  na
vida das mulheres ainda estão
por vir. Onde tem discriminação
todos e todas perdem.

VENHA VER A EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA SOBRE A GREVE DE 2004, NO SINDICATO


