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SANTANDER - I

SANTANDER - II

A sentença proferida
TRT-10 condenou banco a pagar
pelo TRT-10
R$ 10 milhões por desrespeito à jornada
O Santander foi condenado a
pagar indenização de R$ 10 milhões
por dano moral coletivo. A sentença foi
proferida pelo Tribunal Regional
doTrabalho da 10ª Região (TRT-10),
que representa o Distrito Federal e o
Estado de Tocantins, em ação movida
pelo Ministério Público do Trabalho da

10ª Região (MPT-10). Na ação, o MPT
acusou o banco espanhol de modificar
ilicitamente os dados registrados no
ponto dos funcionários, de coagir os
trabalhadores, de prorrogar as jornadas
para além das duas horas diárias legais
e também de irregularidades na
concessão dos intervalos.

SOLIDARIEDADE - I

Sindicato cobra respeito às trabalhadoras
e trabalhadores imigrantes
Recentemente,
uma
representação de imigrantes
senegaleses procurou o SEEB-Passo
Fundo e expôs os problemas que eles
vêm enfrentando nas agências
bancárias, sobretudo nas do Banco do
Brasil. Tais problemas têm a ver com
restrições no número de imigrantes que
podem ser atendidos diariamente e
com a remessa de dinheiro para seus
familiares no Senegal.
A Diretoria do Sindicato se
comprometeu em buscar soluções
sobre a limitação no atendimento, por
ser discriminatória e estar na alçada
de intervenção da entidade, e, nas
questões que envolvem legislação

econômica brasileira, apresentar como apresentou e aprovou - moção
na Conferência Estadual dos
Bancários [as] por entender que os
demais imigrantes que estão
trabalhando no Brasil encontram-se em
situação análoga à dos africanos.
No próximo Curtas e Novas,
traremos informações sobre como os
imigrantes de diversas nacionalidades
vêm sendo submetidos a regime de
exploração no trabalho ainda pior do que
aquele impingido aos trabalhadores
brasileiros. Na matéria abaixo,
reproduzimos alguns trechos da
moção aprovada na 16ª Conferência
Estadual da categoria bancária.

SOLIDARIEDADE - II

A moção de apoio aos imigrantes
aprovada na 16ª Conferência Estadual
A seguir, de forma sintética, a
moção de apoio aos imigrantes:
“Considerando que a nova
realidade da economia brasileira tem
atraído imigrantes dos mais diversos
países, sobretudo indianos e
africanos [...] tem [...] sofrido
discriminação no atendimento nas
agências bancárias, notadamente, no
Banco do Brasil [...] vêm encontrando
grandes dificuldades para remeter
dinheiro para o sustento de seus
familiares em seus países de origem
[...] a realidade relatada por tais

imigrantes deve, possivelmente,
estar se repetindo em outras regiões
do país onde eles se aglutinam [...]
A 16ª Conferência Estadual
[...] aprova moção no sentido de abrir
um canal de diálogo com os órgãos
competentes (Banco Central,
Ministério do Trabalho, Ministério
Público do Trabalho...), via ContrafCUT, para discutir a situação dos
senegaleses, objetivando a busca de
soluções para seus problema”.
A íntegra da moção pode ser
lida na página do SEEB-PF na Internet.

A sentença de condenação do
Santander dá bem a medida das graves
implicações resultantes do desrespeito
aos direitos dos trabalhadores. A seguir,
alguns trechos da mesma:
"Ao exigir, como regra
empresarial, a extrapolação cotidiana
da jornada de trabalho dos bancários,
situação agravada pelo desrespeito ao
intervalo para descanso e alimentação
previsto em lei como norma de saúde e
higiene do trabalhador, o réu desrespeita
o fundamento maior da dignidade da
pessoa humana, ao impor a uma gama
considerável de empregados condições
prejudiciais de trabalho. Desrespeita
também outro fundamento basilar da
República, o valor social do trabalho,
prejudicando com sua conduta não só
o sistema produtivo, mas outros a ele
relacionados, como o sistema de saúde
e o sistema previdenciário".
LEI DAS FILAS

Em PE, outra agência
foi interditada
A agência Piedade, do
Bradesco, em Jaboatão dos
Guararapes (PE), foi fechada na tarde
de 11 de junho e reaberta somente dois
dias depois, na tarde do dia 13. Essa
agência foi a 11ª da cidade interditada
pelo Procon, desde o final de março,
devido ao desrespeito à Lei das Filas. A
lei estabelece o tempo máximo de 15
minutos para o atendimento nas
agências bancárias de Jaboatão. O
Bradesco já sofreu duas interdições,
enquanto o campeão, Itaú, sofreu cinco.
PIADINHA
A esposa grita para o marido:
— Querido, aquele turco pra quem
você tá devendo tá aqui outra vez!
— Já vou, querida! Fala pra ele pegar
uma cadeira e sentar um pouquinho...
— Já falei para ele pegar a cadeira.
Mas ele quer pegar também a TV, o
DVD e o microondas!

