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Como caracterizar assédio
em perícia judicial
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Filme: O Lucro Acima da Vida, no Roxy 5, dia 11/12
Roteiro/direção: Nic Nilson
Drama/longa com 90 minutos e as participações especiais de: AILTON GRAÇA, ZEZÉ MOTTA e MATEUS CARRIERI
Principais atores:
DÉO GARCEZ ........................................... D’MARCO
JOAO VITTI ................................................ MATTOS
CELSO BATISTA ..................................... MR. MIKE
DENIS DERKIAN ……………........………. MORALES

Você não pode perder este filme em exibição dia 11/12, no Roxy 5 (Santos/Gonzaga,
Av. Ana Costa, 443), às 19h, na Sala 1, com
entrada gratuita patrocinada pelo Sindicato
dos Bancários de Santos e Região. Baseado em
fatos reais vivenciados pela direção do Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e
Osasco e os trabalhadores da Shell, em Paulínia. Os associados podem requerer seu convite
na Secretaria do Sindicato até dia 05/12. Corra
porque têm somente 150 lugares!
Sinopse:
D’MARCO, (DÉO GARCEZ) é um trabalhador da multinacional Shell que está prestes a
se aposentar. Vive contando os dias e as horas
para ir morar a beira de um lago, muita pescaria e uma vida pacata e muito sossegada.
Ele trabalha há muitos anos na Shell e ultimamente tem presenciado acontecimentos estar-

recedores e desmandos incontáveis por parte
da empresa. Tem sido testemunha de mortes,
de doenças, de dificuldades, de destruição,
tanto na fábrica como no bairro do entorno da
mesma.
Mr. MIKE, uma espécie de CEO, de gerente
geral da Shell em Paulínia, Brasil, está disposto a endurecer e não respeitar e nem acatar

nenhuma ordem da justiça e de ninguém que
cruze os caminhos da gigante e poderosa Shell.
Para isso traça um plano de protelação, juntamente com seu puxa-saco, um advogado de
nome DAN. Juntos eles pretendem protelar
por anos a fio as decisões judiciárias e querem
cansar e fazer desistir o pequeno grupo que
luta por um PLANO DE SAÚDE VITALÍCIO,
em prol de todos que estão contaminados.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 58.249.871/0001-23, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados do Banco
Santander (Brasil) S.A, da base territorial deste sindicato, nos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga,
Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, para a assembleia geral extraordinária que se realizará dia
27/11/2014, às 17:30 h, em primeira convocação, e às 18:30 h, em segunda convocação, no endereço à Av. Washington Luiz 140, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1) Discussão e votação da proposta de Acordo Aditivo à CCT da categoria bancária;
2) Discussão e votação da proposta de Programa da Participação nos Resultados (PPRS- 2014/2016), conforme o
disposto na Lei 10.101 de 19.12.2000;
3) Termo de Compromisso Banesprev e Termo de Compromisso Cabesp.

A presidência do Sindicato dos Bancários de Santos e
Região convoca todos os associados quites em pleno
gozo de seus direitos sociais, para Assembleia Geral
Ordinária, na Av. Washington Luiz, 140, Santos/SP,
dia 27/11/14, às 19h, para deliberarem sobre: leitura,
discussão e aprovação da ata da assembleia anterior;
leitura, discussão e aprovação ou não por escrutínio
secreto da Proposta Orçamentária de 2015, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.
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Seminário explica como caracterizar o assédio em
perícia judicial
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região
e a Universidade Federal do Estado de São
Paulo (Unifesp) realizaram Seminário sobre
Gestão Competitiva e Patologias da Solidão:
resistências possíveis, em 14 de novembro de
2014, na sede do Sindicato com a Dra. Elizabeth Zulmira Rossi e a Mestre em Engenharia
e pesquisadora da Fundacentro Cristiane Queiroz Barbeiro Lima.
Zulmira Rossi disse que dos principais motivos de adoecimento de bancários é a repressão
dos sentimentos acumulados diante de gestores
assediadores e clientes mal educados, além da
repressão das necessidades fisiológicas imposta pelo sistema organizacional dos bancos.
Também alertou que permanecer doente trabalhando dificulta a reabilitação e que na volta
ao trabalho, os bancários começam a ter os
seguintes sintomas: cefaleia (dor de cabeça),
irritabilidade, insônia, perda de força muscular
e depressão. A origem está no medo do risco
ao erro, em não cumprir metas, perder o emprego, não ser produtivo.
Rossi, afirmou que o caminho para barrar o
assédio e o adoecimento está na reconstrução
do coletivo de trabalho, na cooperação, na
confiança, na solidariedade para reencontrar
o sentido do trabalho. A grande barreira é o
sistema capitalista que incentiva a competição
e o individualismo.

Seminário ensina a combater o assédio

setor bancário agravou-se na década de 90 e
se reproduziu em outras categorias. “A meritocracia, ou seja, você vai ganhar o que você
produz, nos persegue desde criança. Disso
produz-se o assédio moral e a culpabilidade
dos trabalhadores que não cumprem metas”,
iniciou Cristiane. A meritocracia faz o bancário
acreditar que realmente ele é culpado.
O que é assédio moral?
“O assédio moral é caracterizado por humilhações/menosprezo, exposições ao ridículo,
críticas destruidoras, empobrecimento das
tarefas, sonegação de informações, isolamento,
perseguições, exigência de tarefas impossíveis ou de difícil alcance, envolvendo tempo
e quantidade. Tudo com frequência, tempo e
intenção. Violência verbal, física e pessoal”,
define a pesquisadora da Fundacentro.

“É uma máquina de moer gente. A solidão
é a companheira do trabalhador moderno. A
solidão é fruto da competição, ela enfraquece,
adoenta e mata as pessoas. Estamos desaprendendo a viver juntos”, finalizou.

Como caracterizar o assédio para a
perícia
1 - Sempre que houver ranking de metas
com nomes expostos ou enviados por e-mail:
fotografe ou guarde o documento que
enviarem pela internet ou intranet;

Caracterização do assédio na perícia
judicial
Cristiane Lima falou que o adoecimento no

2 – Guarde documentos com metas e vendas
relacionados aos prêmios, advertências e promoções sem levar em conta a capacitação;

Abertas as inscrições para CCV do BB

3 – Guarde documentos sobre sistemas de avaliações pelo gestor, clientes, vendas e produtividade;
4 – Guarde documentos relacionados à sua
performance, que avaliem seu comportamento
nas reuniões com o gestor;
5 – Fotografar ou filmar os sistemas de motivação como: ambientes de trabalho enfeitados,
comemorações, ranking e outros;
6 – Colher documentos sobre rotatividade,
critérios de atendimento, critérios de transferência.
ÎÎ É importante que os depoimentos das vítimas e das testemunhas sejam semelhantes.
A pesquisadora da Fundacentro disse que
os bancários são mais suscetíveis ao assédio
moral devido aos
sistemas de gestão
e organizacionais
adotados pelos bancos (leia matéria na
íntegra no site: www.
santosbancarios.com.
br ou pelo QrCode ao
lado.

Disponibilizamos no site o TERMO de
ADESÃO para a Comissão de Conciliação Voluntária (CCV) do Banco do Brasil
(BB). Veja todas as instruções no site:
www.santosbancarios.com.br
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A luta contra a TERCEIRIZAÇÃO
deve ser internacional

Diretoria participou ativamente e alertou chilenos sobre a terceirização

Uma delegação do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região, convidada por dirigentes
sindicais da Associação dos Funcionários
Públicos do Conselho Nacional do Jardim de
Infância do Chile (Aprojunji), participou do I
Escola de Formação de Política Sindical, do
Chile que teve como tema: “UNA MIRADA
DESDE EL SUR DEL MUNDO” realizado
entre os dias 17 a 19 de novembro de 2014.
Na ocasião, o presidente do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região e Secretário
de Relações Internacionais da Intersindical
– Central da Classe Trabalhadora, Ricardo
Saraiva Big, fez uma palestra explicando o
processo de terceirização do trabalho que
os governos municipais, estaduais e federal;
parlamentares do Congresso Nacional ligados
aos empresários, ruralistas e banqueiros querem impor aos trabalhadores brasileiros. Uma
terceirização que amplia a jornada de trabalho, diminui salários, aumenta os acidentes
de trabalho, provoca a demissão em massa,
enfim, precariza as condições de trabalho
e extingue as leis trabalhistas conquistadas
com muita luta e até morte de trabalhadores.
A palestra teve duração de duas horas e
gerou grande repercussão entre os dirigentes
sindicais chilenos, que já sofrem a terceirização, porém não estavam atentos à crueldade desta forma de relação trabalhista.
“A palestra abriu os olhos dos chilenos que

debateram o assunto por dois
dias e começaram a entender
que é preciso conscientizar o
movimento sindical chileno
e os trabalhadores sobre a
destruição dos direitos e da
regulamentação trabalhista
imposta pela TERCEIRIZAÇÃO. Por tratar-se da melhor
estratégia definida pelo Capital
para explorar os trabalhadores
em todo o mundo”, disse o
Secretário de Relações Internacionais da Intersindical.
Big finalizou dizendo que a
luta contra a TERCEIRIZAÇÃO deve ser internacional.
Os trabalhadores devem se mobilizar e organizarem-se junto
as centrais sindicais de seus
países e do mundo, para defenderem os direitos humanos e
da classe trabalhadora.
A Escola Sindical Internacional é a 1ª no Chile. Participaram do curso dirigentes do
Chile, Brasil e Nicarágua. O
curso é para formar dirigentes
sindicais que lutem por uma
sociedade justa, digna e igualitária.

Big fez palestra sobre sindicalismo no Brasil e a terceirização

