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Sindicato encaminha denúncia contra CAIXA
Agência no centro de Taubaté supostamente estaria funcionando sem alvará dos bombeiros

Encontro do Itaú lista
prioridades de luta
Pág 02

Dia Internacional
da Mulher

O

Forro mineral cedeu após inﬁltrações das chuvas

Sindicato dos Bancários recebeu denúncia de
que a Agência n° 0360, da Caixa Econômica Federal, localizada no centro de Taubaté, supostamente
estaria funcionando sem o Alvará do Corpo de Bombeiros desde 2008.
No dia 7 de março, parte do forro desabou no interior
do primeiro andar do banco, as placas de fibra mineral
cederam após receber infiltrações das chuvas e as instalações elétricas se encontravam em estado precário.
O Sindicato para garantir a segurança dos funcionários
e dos clientes enviou ofício solicitando averiguação da
denúncia ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
“Estamos aguardando a resposta desses órgãos responsáveis pela fiscalização, a fim de prevenir futuros acidentes”, ressalta Vera Saba, Presidenta do Sindicato.

Com a falta de manutenção, instalação
elétrica apresenta precariedade

Os Diretores José Luiz (Peixe), Vera Saba e
Carlinhos Casé parabenizam todas as Bancárias
No dia 8 de Março celebramos “O Dia Internacional
da Mulher”. Uma data marcada pela trajetória de lutas e reivindicações femininas, por uma vida digna sem
discriminaçõese violência, uma luta diária por oportunidades no mercado de trabalho e igualdade de gêneros
na sociedade.
“No Movimento Sindical atuamos em inúmeras ações
pela igualdade profissional, lutando pelo fim dos casos
de assédios sexuais e morais que atinge as mulheres,
essa garantia é essencial no país democrático em que
vivemos.”, comenta a Presidenta Vera Saba.
No Brasil, devido aos registros preocupantes de violência contra a mulher, o governo lançou o ‘Programa
Mulher: Viver sem Violência’, que investirá na construção de prédios com variados serviços para orientar às
vítimas em situação de maus tratos. Essa é mais uma
conquista da gestão da Presidenta Dilma Rousseff, e
esse modelo é inspirado no implantado em El Salvador,
que tem a Cidade da Mulher, um centro de atendimento
e assistência às mulheres, que reúne desde serviços de
saúde até cooperativas de crédito.

Mais informações sobre a categoria no www.bancariostaubate.com.br

Encontro Estadual dos Funcionários do Bradesco

Editorial
Queridos Bancários (as),
Diariamente

luta-

mos para defender o
direito da categoria, recebemos a denúncia de que em Taubaté a agência da CAIXA
pode estar funcionandos em alvará dos
bombeiros há mais de cinco anos. Para
assegurar a integridade dos bancários e
clientes, protocolamos um documento
nos órgãos responsáveis cobrando a fiscalização e resposta sobre esse fato.
Também estamos analisando o cenário sobre o descaso do Banco do Brasil
contra seus funcionários, após implementar em janeiro o novo plano de funções comissionadas, deixando claro o seu
objetivo em minar as conquistas obtidas
pelas centrais sindicais, prejudicando os
bancários que tiveram o cargo extinto.
O Sindicato segue forte na defesa de
mais conquistas. Segundo projeções do
Dieese serão injetados na economia R$
866 milhões de reais que os trabalhadores poderão investir em projetos pessoais, após a conquista obtida que prevê a
inserção do IR sobre a PLR, até mesmo
os valores acima 6 mil com descontos
progressivos pagaram menos impostos.
No mês da mulher, quero cumprimentar todas as bancárias pelo Dia
Internacional que celebra os avanços
femininos na sociedade, destacando
também o excelente trabalho da Presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita para governar o país, que
vem desenvolvendo o maior número
de políticas públicas a favor das brasileiras, um exemplo disso é o lançamento
do ‘Programa Mulher: Viver sem Violência’, que construirá centros integrandos
com diversos serviços para as vitimas
de violência doméstica.

Vera Saba

Presidenta do Sindicato dos Bancários
de Taubaté e Região
Vereadora (PT)

No Encontro Estadual dos Funcionários do Bradesco definiram na reunião algumas prioridades como a mobilização a fim de fortalecer a trajetória
de lutas e avanços no movimento sindical. Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, o Bradesco fechou
1.146 postos de trabalho, o que aponta para uma redução de 1,2% do seu
quadro de pessoal. Paralelamente, o
patrimônio líquido do banco cresceu
26%, alcançando a marca dos R$ 70
bilhões. Seu lucro líquido ajustado foi
de R$ 11,523 bilhões, representando
um crescimento de 2,9% em relação

ao resultado de 2011. Esses foram
alguns dos dados apresentados pela
Subseção dos Bancários do Dieese.
A análise dos números mostrou,
mais uma vez, o quanto a precarização das condições de trabalho dos
bancários está relacionada com a ganância do Bradesco.
Ainda na análise do balanço, a
Subseção dos Bancários do Dieese
lembrou uma segunda tática atualmente adotada pelos bancos: a elevação dos provisionamentos para
devedores duvidosos (PDD), justamente para mascarar os elevados

Os diretores Carlinhos Casé, Sérgio Leite
e Valdir Machado estiveram presentes
no Encontro Estadual do Bradesco

lucros. Em 2012, o Bradesco elevou
esse provisionamento em R$ 13 bilhões, sem o qual seu lucro teria sido
ainda maior.

Encontro do Itaú lista prioridades de luta Vice - Presidência
As demandas de luta no Itaú foram ocorreram na base cutista do Estado
do Sindicato
pauta do Encontro Estadual dos Fun- de SP mais de 4 mil demissões. Outro
cionários, realizado pela FETEC/CUT-SP com a participação de sindicatos
filiados, o evento tirou as propostas da
base cutista do Estado de SP a serem
encaminhadas para o Encontro Nacional dos Funcionários do Itaú, a ser realizado entre os dias 02 e 04 de abril.
Dentre as prioridades, está a luta em
defesa do emprego. De acordo com levantamento realizado pela FETEC, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2013,

número revelador apontado pelo levantamento foi o de pedido de demissões:
mais de 1.300 pedidos, o que denuncia
a exaustão do bancário frente às péssimas condições de trabalho.
Ainda vinculado à defesa do emprego
decente, os dirigentes defendem a luta
contra as terceirizações e contra o horário estendido adotado pelo banco em
corredores e agências localizadas em
shoppings centers.

Dia Internacional de Combate a LER/DORT
Instituído no dia 28 de fevereiro, o Dia
Internacional de Combate LER (Lesões
por Esforços Repetitivos)/DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho), teve a data criada para
alertar os trabalhadores sobre essa doença ocupacional que esta tornando-se
freqüente na categoria.
Os bancários estão entre os trabalhadores mais acometidos pelo sofrimento
decorrente de LER/DORT, por sua rotina árdua de trabalho, que tem como elementos constantes a pressão para bater
as metas abusivas, o excesso de trabalho acarretado pela falta de funcionários
e o grande número de demissões.
“ É importante que os trabalhadores
se previnam com exercícios de fortalecimento dos músculos e principalmente

Diretora Adriana Rozzante orienta os
bancários sobre a prevenção da Ler/Dort

se preocupar com a postura e ergonomia no local de trabalho, pois depois
de diagnosticada a doença geralmente
é irreversível o quadro”. comenta Maria
Isabel, Diretora de Saúde.

Carlinhos Casé
Carlinhos Casé assumiu no início de
2013, a Vice-Presidência do Sindicato dos Bancários de Taubaté e Região.
Casé ficou licenciado das atividades
sindicais, pois foi vereador em Pindamonhangaba em 2008 e assumiu o
cargo de Sub-Prefeito (2009/2012)
no Distrito de Moreira Cesar, adquirindo
experiência na administração pública.
Nas eleições de 2012, saiu candidato a
prefeito em Pindamonhangaba, obtendo
10% dos votos válidos.

Agenda dos Bancários
*Encontro Nacional do Bradesco:
Dia 02 a 04 de abril
*Encontro Nacional do Itaú:
Dia 02 a 04 de abril
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