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Dia 02 de maio tem Bar
Cultural com a banda ANNKYRA
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BANCOS GERAM RECLAMAÇÕES NO BC
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PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

TRANSPORTE DE VALORES POR
BANCÁRIOS É ASSÉDIO MORAL,
SEGUNDO JUIZ
O juiz da Vara do Trabalho de Colíder (MT), Aguinaldo Locatelli, concedeu antecipação de tutela (decisão
semelhante à liminar) proibindo um
banco de utilizar seus empregados
para o transporte de valores.
A decisão foi numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT) e vale para os municípios pertencentes à jurisdição da Vara
de Colíder.
Ao analisar o pedido de antecipação de tutela, o juiz entendeu que o

uso de empregados não aptos para
transporte de valores, é fruto de assédio moral por exercício abusivo do poder da empresa, atingindo a dignidade
humana e a imagem dos trabalhadores. Salientou que em outros dois processos trabalhistas o mesmo juízo já
reconhecera o mesmo costume praticado pelo banco.
Caso isto ocorra em nossa base, em
qualquer banco, denuncie imediatamente ao Sindicato, para tomarmos as
medidas necessárias.

PORTAS GIRATÓRIAS TÊM
RESPALDO DO TJ/SP
A lei municipal que proibia a utilização
de portas giratórias e detectores de metais nas 2.160 instituições financeiras da
cidade de São Paulo foi considerada inconstitucional pelo desembargador Palma Bisson, do Tribunal de Justiça de SP.
Dados da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) apontam que 50% das
agências bancárias de São Paulo têm
essas portas e detectores.
Um dos principais argumentos do desembargador para declarar a inconstitucionalidade da lei foi o de que o município não tem competência legal para le-
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gislar sobre assuntos considerados nacionais. Como havíamos publicado as
portas giratórias são produto da Lei Federal 7.102/83, que trata da segurança
bancária. E relembramos que estes instrumentos dificultam a vida dos assaltantes oferecendo maior segurança aos bancários (as) e clientes. A luta pela instalação e manutenção destes instrumentos
e de outros equipamentos de segurança,
pelo nosso sindicato, é travada desde o
século passado. Na Baixada Santista
existem leis municipais que exigem os
equipamentos

Bancário não
trabalha sábado,
domingo e feriado!

A diretoria do sindicato tem recebido denúncias de que bancários estão trabalhando sábados,
domingos e feriados. Vamos relembrar que no artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) está explícito que a categoria bancária não
trabalha sábado, domingo ou no feriado. Caso,
excepcionalmente, alguma agência tenha que abrir
ou trabalhar internamente com qualquer número
de funcionários, seus gestores têm a obrigação
de avisar, 48 horas antes, o motivo ao Sindicato e
à fiscalização da subdelegacia do Ministério do
Trabalho. E é claro pagar as horas extras determinadas pela CLT e na proporção exigida pelas
leis trabalhistas. Por exemplo, domingo e feriado
é de 100% sobre o valor do dia.
Caso queiram burlar a lei terão que arcar com
as multas, com ações na justiça do trabalho e do
Sindicato.
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
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BANCOS: CONDIÇÕES DE TRABALHO DESUMANAS
GERAM RECLAMAÇÕES DE CLIENTES AO BC
A falta de funcionários aliada às demissões em massa nos
últimos dois anos estão afetando gravemente as condições de
trabalho e adoecendo os funcionários remanescentes, que
são obrigados a trabalhar num
ambiente desumano imposto
pelos banqueiros. Este problema tem causado muitas reclamações no Banco Central por
usuários e clientes.
Os bancários estão sendo esmagados pelo acúmulo de serviço, falta de segurança e a implantação de metas de produtividade.
Muitos têm insônia permanente,
sofrem de distúrbios psicológi-

cos, Ler/DORT, Síndrome do
Pânico, sofrem sequestros e,
até, chegam ao suicídio.
Por estes motivos o Sindicato tem agido de maneira firme contra o desrespeito aos
bancários e só com organização e luta a categoria conquistará melhores salários
e condições de trabalho.

Caixa apresenta proposta do PCS
A Caixa Econômica Federal apresentou no último dia 8, durante rodada de
negociação da mesa permanente com a
Comissão Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa), sua proposta para unificação de tabela do Plano de Cargos e Salários (PCS). A proposta agora segue
para aprovação do Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas
Estatais (Dest).
A proposta da CEF, a ser debatida pelos empregados, prevê piso de R$
1.244,00, equivalente à referência 101 do
PCS 98, e teto de R$ 3.700,00. A proposta contempla ainda o valor da referência 95, as Vantagens Pessoais (VP)
do salário padrão (correspondente a 1/3
da tabela de 1989), Tempo de Serviço
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(correspondente a 1/12 sobre o valor da tabela) e o impacto percentual dos R$ 30,00
pagos em 2004 aos empregados com salário até R$ 1.500,00. Quem recebia mais
de R$ 1.500,00 em 2004 e optar pela nova
tabela, receberá o valor linear de R$ 30,00
para ajustar o valor do salário.
Dia 23/4 será realizada nova rodada. Na
pauta, discussão dos critérios para avaliação de desempenho para progressão na
carreira. Na mesma reunião a CEF pretende apresentar propostas sobre PLR própria
e Comissão de Conciliação Prévia (CCP).
No dia 16 de maio, os empregados da Caixa
Econômica Federal se reunirão numa plenária nacional para discutir a proposta de unificação das tabelas do Plano de Cargos e
Salários (PCS) apresentada pelo banco.

VEJA OS CINCO PRIMEIROS BANCOS
EM RECLAMAÇÕES NA LISTA DO BC:

1º - NOSSA CAIXA - onde faltam funcionários, mas sobra acúmulo de serviço.
2º - BRADESCO - onde o assédio e o
acúmulo de serviço é normal
3º - UNIBANCO - onde existe assédio,
falta de funcionários, acúmulo de serviço e
falta de segurança
4º - CEF - onde faltam funcionários e agências para atender a grande demanda
5º - BB - onde faltam funcionários, com
respectivo acúmulo de serviço

Bar Cultural dia 02 de
maio com muito ritmo
Já está na programação mais uma edição do Bar
Cultural, dia 02 de maio, a partir das 19h, na Av.
Washington Luiz, 140, na sede do Sindicato, com
muito pop rock acústico, sob a regência da banda
ANNKYRA formada por músicos bancários do Bradesco da Ponta da Praia e Cubatão. Você não pode
perder esta animação e descontração organizada
pelo departamento de Cultura do Sindicato.
Portanto venha curtir seu HAPPY HOUR "bebericando" umas cervas geladas e "beliscando"
uns espetinhos com churrasco ao lado de seus
amigos e colegas.
Então você já sabe, a diversão com muito ritmo
para todos os bancários e bancárias é na sextafeira logo após o feriado de 1º de Maio - Dia de
Luta do Trabalhador.
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II ENCONTRO NACIONAL DA INTERSINDICAL
APONTA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA CENTRAL SINDICAL
Mais de 1000
trabalhadores
representando 253
sindicatos de 22 estados
participaram do II
Encontro

A diretoria do Sindicato participou
dos debates políticos/sindicais, com
10 delegados, realizados, nos dias
12 e 13/04, no II Encontro Nacional
da Intersindical - instrumento de luta
dos trabalhadores. No Encontro foram debatidos a conjuntura, as tarefas, avançando no fortalecimento da
Intersindical, para atuar no processo
de reorganização da classe trabalhadora contra os ataques do sistema
neoliberal. Isto deve ser feito com
autonomia dos partidos políticos, dos

governos e dos patrões; democracia
e unidade através da participação
direta dos trabalhadores.
As reformas que estão sendo implantadas, inclusive a sindical, pelo
governo com o apoio dos patrões e
de dirigentes sindicais pelegos, que
habitam as centrais sindicais chapa
branca retiram direitos dos trabalhadores, introduzem metas de produtividade e exterminam vagas de trabalho com a terceirização, o banco
de horas para concentrar e manter o

lucro dos capitalistas.
"Essa situação exige combatividade e independência das centrais
sindicais da classe trabalhadora.
Por isso temos que avançar no debate rumo à construção de uma
nova central, pois as que estão aí
se adaptaram à ordem neoliberal",
afirma Ricardo Saraiva Big, presidente do Sindicato e da coordenação nacional da Intersindical.
No encerramento ficou decidido que o debate para construção

de uma nova central sindical independente, autônoma e classista será aprofundado e aglutinará
outros movimentos sociais e grupos que não estão comprometidos
com a política neoliberal do governo Lula. Estiveram presentes no
Encontro mais de 1.000 trabalhadores de 253 sindicatos e diversas oposições de 30 categorias,
de mais de 22 estados do país,
representados por 877 delegados
e 103 observadores.

EXPEDIENTE
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