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HSBC: alguns gerentes NÃO
respeitam a política do RH
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BRADESCO IRÁ A JULGAMENTO
POR DISCRIMINAÇÃO
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Eneida, com o microfone,
é candidata na Chapa 3
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TARIFAS BANCÁRIAS TÊM IMPACTO
DE 9% NO SALÁRIO MÍNIMO

Quase 9% do salário-mínimo
do consumidor brasileiro pode es-
tar sendo gasto com o pagamen-
to de tarifas bancárias. O alerta é
da diretora de Estudos e Pesqui-
sas do Procon de São Paulo, Va-
léria Rodrigues Garcia. A diretora
do Procon disse também que a co-
brança das tarifas bancárias, em
comparação ao salário mínimo é
bastante elevado.

A pesquisa é feita anualmente
pelo Procon. Segundo o estudo di-
vulgado esta semana, o pagamen-
to das taxas bancárias pode repre-
sentar, mensalmente, 8,49% do

salário mínimo
do trabalha-
dor brasilei-
ro. O
Procon
c o m -
parou
o valor
c o b r a d o
por dez bancos
em relação aos
itens mais procura-
dos pelos consumi-
dores, como reno- v a -
ção do cadastro da conta corrente,
extrato semanal, saques no termi-

No HSBC alguns gerentes passam
por cima da diretoria de RH

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington Luiz, 140 Encruzilhada  - Santos - SP - CEP 11.050-200 ou enviar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

No HSBC, o RH autoriza os fun-
cionários a tirarem um dia de folga
no mês de seus aniversários. No en-
tanto, certos gerentes que se acham
donos do banco e passam por cima
da autoridade de seus diretores pre-
judicam alguns e privilegiam seus
apaniguados mudando por conta
própria o dia de descanso de seus
comandados, independente da data

nal eletrônico e re-
messa de talão de
cheque, entre outros serviços.

Segundo Valéria Garcia, a pes-

escolhida pelos mesmos como garan-
te o RH do banco.

É bom lembrar que não estamos
mais na época da ditadura militar e
isto caracteriza assédio moral no tri-
bunal de justiça, com sentenças de
indenização em que raramente o
gerente autoritário escapa da de-
missão por parte do banco, que tem
sua imagem arranhada.

A diretoria do Sindicato
está de olho nesta práti-
ca e irá tomar as pro-
vidências necessárias
para defender os direi-
tos dos bancários atin-
gidos pelo despreparo de
alguns e fazer uma grande pu-
blicidade negativa do fato aos qua-
tro cantos!!!

quisa do Procon revelou que as ta-
rifas avulsas determinam um gasto
médio de R$ 386,98 anuais aos con-
sumidores.

No final do ano passado, o Ban-
co Central regulamentou mudanças
na forma de cobrança das tarifas
bancárias e na padronização das
nomenclaturas de tarifas. Entre

elas, foi estabelecida a proibição
de cobranças de alguns serviços

como o fornecimento de cartão
de débito e de dois extratos e
de dez folhas de cheque por

mês em caso de conta-corrente.
As mudanças entrarão em vigor em
30 de abril deste ano.

Isto é mais uma constatação de
que os bancos exploram os traba-
lhadores. Fique atento e multipli-

que esta informação. Você também
é explorado!!



Olho vivo na integração do ABN pelo Santander
Os detalhes do plano de inte-

gração entre o Santander e o
ABN Real serão anunciados em
outubro, de acordo com o presi-
dente mundial do Santander, o
espanhol Emilio Botín. Os traba-
lhadores dos dois bancos que-
rem ser ouvidos sobre as mudan-
ças. A principal luta do movimen-

to sindical é pela implantação ime-
diata da Convenção 158 da OIT
(Organização Internacional do Tra-
balho), como mais uma arma dos
trabalhadores em defesa da demis-
são imotivada.

O ABN foi comprado por um
consórcio internacional, que envol-
veu o Santander, por 71,1 bilhões
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SINDICATO APÓIA
CHAPA         DA CASSI

O processo eleitoral da CASSI
teve início em 15 de fevereiro. O Sin-
dicato dos Bancários de Santos
apóia a CHAPA 3 - "A CASSI É SUA".
Esta é a única capaz de lutar para
que a Caixa de Assistência retome
seu objetivo de prover saúde aos as-
sociados e dependentes, como tam-
bém investir na medicina preventiva",
alerta Ricardo Saraiva Big, Presiden-
te do Sindicato e funcionário do BB.

Precisamos ficar atentos porque
o Banco vem cortanto seus gastos
e transferindo aos associados o
ônus pelo pagamento do atendi-
mento médico. Ao mesmo tempo
que a ocorrência de doenças ocu-
pacionais/psíquicas vem aumentan-
do em decorrência da degradação
do ambiente de trabalho, do assé-
dio moral, da saída maciça de fun-
cionários, do fechamento de vários
departamentos e das terceirizações.

A CHAPA 3 - " A CASSI É SUA"

é a que melhor representa o funcio-
nalismo pois irá defender intransi-
gentemente os novos funcionários-
pós 98, na igualdade de tratamen-
to, assegurando-lhes o direito à as-
sistência plena. Como vai garantir
a manutenção da assistência a apo-
sentados e pensionistas", afirma
Eneida Koury, Secretária de Comu-
nicação e candidata a suplência do
Conselho Deliberativo da CASSI.

A eleição ocorrerá entre os dias

02 a 11 de abril, para renovar a Di-
retoria do Plano de Saúde e Rela-
cionamento com os Clientes e de-
finir três conselheiros deliberativos
e três fiscais, com seus respecti-
vos suplentes.

Os funcionários da ativa votam
através do SisBB e os aposentados
e pensionistas votam por meio de
ligação gratuita 0800-729-0808 (é
necessário ter em mãos a senha do
auto-atendimento da PREVI).

de euros, no segundo
semestre do ano
passado. Em de-
zembro, o Cade
(Conselho Administra-
tivo de Defesa Econô-
mica) deu sinal verde para
o negócio. Os bancários devem
participar das mobilizações orga-

O Banco do Brasil abriu
concurso para cadastro reser-
va para o cargo de escriturá-
rio em São Paulo, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, To-
cantins, Bahia e Distrito Fede-
ral. Os candidatos devem ter
nível médio completo até a
data da contratação e o salá-
rio é de R$ 1.178,00. As ins-
crições podem ser feitas en-
tre 24 de março e 30 de abril.

O concurso é uma das rei-
vindicações do funcionalismo,
que após o Plano de Reestru-
turação, tem sofrido com o
acúmulo de serviços, longas
filas e extrapolação da jorna-
da de trabalho pela falta de
pessoal.

O BB continua convocando
os concursados de 2006. No
entanto, não é suficiente para
atender a grande demanda.

Pressão dos
funcionários e do
Sindicato faz BB
abrir concurso

nizadas pelo Sindicato, para lu-
tarem pela preservação do em-
prego, seriamente ameaçado
com a transação bilionária. É

importante que todos os
companheiros do Real e do

Santander se sindicali-
zem para defenderem
seus direitos.

Sindicato
apóia de forma

irrestrita a
Chapa 3 da

CASSI
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EXPEDIENTE

MP ENTRA COM AÇÃO CONTRA
BRADESCO POR DISCRIMINAÇÃO
No Bradesco quem tem ca-

belo crespo, barba e bigode é
discriminado, sobretudo na
Bahia. Por isso o banco foi de-
nunciado por uma ação civil pú-
blica proposta pelo Ministério Pú-
blico baiano. Dentro do banco as
mulheres negras são proibidas
de usarem seus cabelos de for-
ma natural e os homens de man-
ter barba. Por isso, a procurado-
ria do Estado aponta "indício de
racismo na proibição".

Segundo o órgão, uma tes-
temunha da ação disse que há
uma orientação dentro do ban-
co proibindo as mulheres dife-
rentes da raça branca de usa-
rem cabelos naturais, ou seja,
as mulheres, principalmente as
negras são obrigadas a alisar o
cabelo. No caso da barba, um
funcionário foi ameaçado de de-
missão, além de ser assediado
com piadas. O procurador Ma-
noel Jorge e Silva argumenta

ASSOCIE-SE AO SESC
ATRAVÉS DO CONVÊNIO

DO SINDICATO

PROJETO SAMBA DELAS
Ingressos R$1,00 - R$ 2,00 - R$ 4,00.

que o uso da barba ou do pen-
teado, assim como cavanhaque,
bigode ou barba, não tem ne-
nhuma relação com mais ou me-
nos eficiência no trabalho. Ape-
sar de ter sido uma iniciativa do
MP regional, a ação tem ampli-
tude nacional e deve beneficiar
os bancário de todo o país.

As indenizações podem
chegar a R$ 100 mil, para cada
uma das vítimas, o MP tam-

bém exige na ação a obrigação
do Bradesco a veicular na
grande imprensa - jornais e
TVs - um informe com o texto
abaixo. Caso a ação seja pro-
cedente e o banco a descum-
pra, terá que pagar multa diá-
ria de R$ 2 milhões. A audiên-
cia está marcada para 10 de
abril. Caso esteja ocorrendo al-
guma perseguição ou discrimi-
nação denuncie ao sindicato.

VEJA O TEXTO QUE SERÁ PUBLICADO, CASO A JUSTIÇA ORDENE:
 "Em virtude de condenação

imposta pela Vara do Trabalho
de Salvador, conforme determi-
nação contida em decisão pro-
latada em ação civil pública, pro-
posta pelo Ministério Público do
Trabalho na Bahia, registra que
a Constituição de 1988 refere
que são direitos de todos os tra-

balhadores brasileiros a preserva-
ção de sua dignidade e proteção
contra qualquer prática discrimina-
tória, especialmente aquelas de
cunho estético, cumprindo salien-
tar ainda que o Bradesco, ao re-
conhecer a ilicitude do seu com-
portamento relativo à proibição de
que seus trabalhadores do sexo

masculino usassem barba, bigo-
de, cavanhaque e costeleta, vem
a público esclarecer que alterou
o seu Manual de Pessoal para in-
cluir expressamente tal possibili-
dade, porque entende que o di-
reito à construção da imagem fí-
sica é direito fundamental de
todo trabalhador".

Todos os associados e seus depen-
dentes podem usufruir do SESC através
do convênio firmado com o Sindicato.
Para isso, basta dirigir-se a secretária
do SESC, rua Conselheiro Ribas, 136,
Embaré, munidos dos documentos ne-
cessários para associar-se.

NESTA 5ª (27/03) - 21H

NO BAR DO SESC


