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MARCOS - E'tà em "üt~• <> ···- , 
do :Min.stro G er:.Jdo Bc::rra · de '1!: e. I 
nczcs, pros'dc:ote do Tribunal sur.e- I 
rlor d~ Trabalho, c sua. digna. es!)OE"\ 

D Odde Pereira Bezerra de Mene. 
zcS, cem o na.sc'men'o d a \1ffi menh'O 
que na pla b'-t'.sma. rc<!<lber& o no:n e 
de·],J:r,rc~. 

O casal Bezrrra de I.íen·zos ocr 
ê,;se ausp!eloo:o mot: v o tem receb.da I 
;númeras telicltaçõ:s. .. , -

~~ ~ -'i'lbb 

«. . ) . ~ ..,..y -~g{p ~ -~o{_~,; 25"'~ ~ c:4_ 4t:ts-b 

O .m ln!Stro 
1de Menezes. 
bunal Superlo 
Sra. Odete J4rel 
Menezes anunb'am o nascimen
to do seu fl}á o MARCOS. 

"O. .F~ r>: ti~, as/'3)1'15tJ 

trA~ClMENTO .. 
-- :m 

Guima
uili'larães 

entõ de seu fi-
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Nascimentos "'f'.t._ 
MARCOS - E~~Ul~"'!:~ ~o o or 

d.> · :at r d B 'r ·:. de '\I e. r.eze~, "'~·de e · Tr :.:lal Supe
t!cr d Tr lho, e Ja 10 a espó~l. 
D. Od e . ra ze · de Mene. 
ZeB, co· o - i.men d3 ttJn menh•o 
que na. pla b ::.t:smaJ r.:ceÕJerá ·o nome 
de ·1Jnrce>S. 

O casal Bez<~Ta de Men·ze. per 
êsse auep~cfoso mot~vo tem receb:d::. 
inúmeras feJic1taÇó;.S. .. tt 

"':J~@~"-~~~)Q'/4~ 
IKASCIMJHTI . - .. • I 4- -1?~() 

-«~~t(~-?7' - - ~~~}~ A ..-f'btJ 

· O ministro Gerald~Be 
ses, presidente do bu 
Trabalho, e sra. Ode e P 
de Meneses anuncl o 
seu !llho MARCOS. 

i')~-{! I o 
,e ez a 
!f'lm to e 
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r , V AO . SER OUVIDOS OS 
j BA.NOUEIROS E BANCARJOS 

. ' 

-<~_~~['(~'r~-~ o-l_~/ ~y~ 
I 0 ~ ~~495lJ 

OIS uma ccncmacão I 
~ I 

JCmtre banqueiros e ban- j 

! O Pre,id te 
tp~rivr d o T ab:tl--~ 
a :~-• e~ de :'11Ez~es~~v~"i=l~e 
lrO•iíicar a.os d'rigeutes o Sil~d • _ j 
r lca.to dos Bancos e ao~ do :3ill. 
~ic.ato dos Empre?ados elll Estabe. J 
)lc.::;mcntoa Banc:;.r1os do Rio -J 9 Ja. 
ln~iro que marcou J.>ara 5°;:und·a. 
Jfeira, dia 27. ás 1 O horas. uma 
~udiencia de instruçil.o e concilfa· 
,•::io na questão em que são part•'S 
essas duas classes. Essa -,ndi~n • 
.cia cOnciliatória, sará Pres:dida pe. 
~ prúprio P11esldente dO Trib:t· 
nal SuPerior do T rab;llho. 

~~ ~ ~ ~ J~) Ql.j-'3-49Ç0 
I ·· , -, 
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.VIO _SER OUVIDOS OS 
BA_NQUEIROS f BANCARIOS 

vem 
do 
do 

C !li 
do 

~.__ 
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~cA, ~ .:l.lfol~ 

o-(g_ /f rt 50 

.udiência . de Instrução e Conei
. .~o; segonda-feíra, dia 27, ás 

10 horas, no T. S. T. 
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mt· 

istro ·Geraldo Bezerra de Menezes, vem de notificar á os 
irigentes do Sindicato dos Bancos e aos do Sindicato dos 
~11.1pregados em EstabeleCimentos Bancário$ do Rio de · 
aneiro, que marcou para segunda-feira, dia 27, ás 10 
oras, uma audiência ·t~e fustrução e conciliação aa ques· 
wo em gue são partes eaSiit duas cluies. Essa audiêncfa. 

,eiUatória, sen\ presldilla pelo próprio presidente-
. ~ - T. 

1\:1 
-.t 
I 

~ 
I 

~ 
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~~a{_ .-{9'50 
O DISSfDIO DOS BANCARIOS 

O presidente do Tribunal Supe
r;o.- do Trabalho, ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, vem de notifi
car aos dirigentes do Sindicato dos 
Bancos e aos do Sindicato dos Em
prt'gados em Estabelecimentos Ban-

I
, cárlos do Rio de Janeiro que mar

cou para segunda-feita, dia 27, às 
10 horas, uma audiência de instra
ção e conciliação na questão em 
que são partes essas duas classPs. 
E~sa audiência conciliatória, serã 
presidida pelo oróprio presidEntt' 
do T.S.T. 

Jt~ ~ t('~ 7/ 
,..- -~ -

O AUMENTO DOS BAN
CARIOS 

O presidente do Tr 

6-L> ~r~ QJJ 
~ ~ ~ .-1~s-tJ 

Trabalho, minJstr G ~o ~· 
notificou aos · s o Sindl o 
dos Banis a do lndlcato s 
Empregad s stabele mentos Ban· 
cários do Rio de anel que marcou 
para se nda-!eira, dlp. 27, b 10 
horas, u a audiência de instrucào e 
conclllaçã na questão em que são 
partes es s duas classes. A audlên· 
ela conciliatória será presidiria pelo 
próprio Pf7Sldente do T. S. T. 
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ESTABE·LE;CIDO . O, ·\ACORDO 
~ . . \ l i 

ent.re'. ·:banqueiros e .· bancáriosm-s 
-- -~~~-----~ 

perante o ministro Ge· 
raldo Bezerra de Mene
zes, foi assinado o con
vênio destinado ao rea· 
justamento dos salários 
da numerosa classe -

As bases do acôrdo 
No glt]>inf'le do presidente 

:r· Tribunal Superior do Tra
l,a lho, e~tando presente o mi· 
.dslro Geraldo N. Bezerra de 
:\(enezes, seu pr·esidente, Dor· 
1·al de f,acercla, procuraoor e 
outros rue-rr.hros dessa côrte, 
'Jem como rejlresentes dos ban
l!ueiro<> " bant:Cwioc. , para 
rnais unra auçf illncia de conci
Jinciio. 
Depoi~ ele entendimento~ 

que \' inham se proct<:sando 
(Çe•alat - 4• ....-. •· C~Gl.) 

~ - --v' I A ---



Estabelecido o acôrdo ·ntre •.. 
r·c~f'lulllo da ~. .... ... l 
~·lo último, por ini· 

ei••l~· a tl'O minbtro G-eraldo 
M. 1(·7.t'!'ra do! :\{ene&es, por 
volt dtl'l 10.:iO horas, os re· 
pre:,e a•Jtf·s cl:\ imprensll., ti.
' eram dêw•ia rle que O!i ·bllí"
queiros e hanl':\rios elo Dis· 
trilo FIH\I.'r.\1, hr.wi;am rhega· 
do 8 \111\ ll('Ôl'IIO. 

O" srs. Raul Pinto d• C&r· 
valho. J.ulx :\igliure • o .,,_ 
,·oga1lo Ou·los Rsposo IJl'lo~ 
b~:ilqti'elrcs. Aires "' Alve:s ([I 
Uat'NS. i Jurilndh· (,e)io e Aria· 
man \'eloso Jardim, pelos blln· 
r:it·i(ls. :\certaram &s seguiu· 

! tes husts ~ 
1' - Fica roncedido ao~ 

emp~ptlos em banco'! do 
htrito F•tl•tt·al e do E~tado 
de Sii(l Paulo o a~amento de 
l'&l!irlo~ u:t ha:;e de 15"{. 
(qulme pot· cento) a todos os 
tundondrios (Cf,lltt ordena..to~ 
:\Li- crs 5. qoo,oo (cinco tl.il 
rruzeiroll ), c&lcltlttrlos sobt·e 
os !o&lárlos lie (.-ctda emp"'gl
tlo eonstantes da folha ·ü~ pa-

gamento d• :u o• julho d~ 
1 P•& e que, ua pr~~õénlt til\! à, 
•in•l• ~stejeua a seniço do 
nrt'5mo enlprt,aa.oll:'r; 

2• - Fka. cotu:edt<lo mtli 
tl'll auml'nlo de ã~·(. (l'iw·o 
por t·ento), nas me.;mlls con
~liçties. ohri8atorhtmente, a 
80 ~é> { oilét•tt\ fl<ll' ceJ\to) d\\!1 
em;),..f:!a,los de c;~d~t Hatnto 
sem li111ites d<> salários. fican• 
do a critério da adminil.tra• 
•,;üo tlt rnda 1\anco a •listri• 
buidio tJU ni10 rto~> á~TI \ lin• 
<'O ·pot· cl'nlo) tlos funcioná· 
t·iol! ,-.st&llles: 

\ ;i• ·- Os fmpregados admi
j \ldQS apns :H do.! julho dt 
'1 19'8 tel'ào o aumf!nto eal· 

t•Uládo :soh~ QS satllcios ôa 

I J"l'specth·a li ata de a<.lmissjo; 

I 
o~> ndn. itido~ entru 1 de janei· 
ro a 30 M junho tle l9j!4, t't• 

1 
-reherâtl 50% ~ os ldnútidoli 
de 1 de julho rte 19t9, fict.111 

I ~xt•Jlii<!os fio aumento. ~làs, 
j ~m •l~cort~·llda do pre-;f'nte 

11i·{ltdo, nf'nhum aw.t\ lnnt-i<.l~ 
ruirio. con' n ::1i:; de ~-<tis · me· 
s"!! ~te :-.oen·iç~l pud~t'4 •~e· 
l.~r wenos de Ct·$ 1, O~JU,í)O 
mt:nsais. 

4• - Fi('?.l\1 o~ Bancos au. 
1óJüaclos a compenpt' os au
mcn IOli t.xpoJttlmeoa ('Qfll·ed i· 
das !)OIIt~riormente á \'ijênf."i.l 1 
110 aeol do d• :.! -te julho ue 
HJ4.'l: 

.:i' - - Os acuntos ('elebra
rlo!l r.arlknl•nnente entre os 
8ancos ,. l>~\1s emprtpdOA a 
})frlir tif :11 ,te julho de 19•8 
dn•e.m 11ctaptar.se ao ucôrdo 
de !l de jltlho de Hlt8; 

(i• - <:>s O.<·ôr<los C<!lcbrati\W! 
p:artirulartn"lnte e entre os 
He.IH'ÜS e Sé\IS élllpl"'gii<JOli .t 
)Jltrli1· M :a (~e julho de J!W~ 
dtl't-111 al4aptlll'•lr.e lls cúlHtt
c:ões Jr.ínima~ do pre:-,t>ntf' 
1l<"Gnlo. 
. i • .. Ol.lrigam·st .a, p:.rles 

I 
~o conli.,t:imtuto o<l prt:;<'flle 
"(<·nlo ~ partir ..:~ 1 de julho 

I 
d~ 1!1:>0; 

8• . ,.. .4.. dur&çi;'J do pr!<,en. 
te ~('Ôl'•lo t: tle un, ~uo :a con-

I t~\r tltt ~t:ata ti~ h\)molog:ar-'iu. 
. .\pú~ a ac~itft.rão por pat·te 

dt)S !Jflll•:o~ e hland.riox do 
Ohstrito .Fed~l·IIL, ·o lúi•<ish·u 
(.;eut!!lo tlt#:eu·a. df' ~~·~ea.,s. 

~ubmeteu-o aos dd~gados de 
S<Ão Pl\,lo, h a' endo ll.:~lhi· 
n:-ento fMnrh•!l ll})lfh~tts por 
pnr:e ri(• sr .. \rad Pat-3:o;uaç•'t 
Bubo~J, pr~·sident~ do Sindi• 
<·alo •lo"i Empt·elo\allos ele S~<.. 
l 'aulo. 0 .; r~,.~~·e:;<:ntt.nte~ do,. 

l ban<'OS da11ud~ lis~a..to, srs. 
1 l,·aní «.,:<>iuhí e .Francisco Cv~· I ta c~cY::tlho, lf>,·ant:tràl<l I 

prclinlinar que- n;;Io tinittlíll 
,l '"<·t·lJido tlel.:gat•.ão para /it·~ 

1 uwt· <1111 a.:ônlo. ~olicihwam 
~ .. ~im, Jl~'fmis~:io ~ra obt-e· 

!,,111 :~utorilarão L1o rç'lltel'iin> 
Sindle:ilo ct~ São P.mlo. llllt!· 

diatamrnt<' foi prodd~;n<·(~ttla' 



pren~. 

\eram dêm•ia rle que os ban
queiros e hanl':'tl'ios elo l>is· 
trito Fed('ral, haviam rh~:>ga.
do à uln arôl'tlo. 

Ú§ srs. Raul Pinto de C•r· 
valho. J.nh: Xiglio1·e e o llll
vogatlo Carlos Raposo pelo~ 
br.nqtreircs. Aitt>s Ah·E:s <~• 
Ban >S. Juran<lil· t,eão e Aria· 
man \'eloso J11rdim, pelos ban
rárins , :wertaram 11,s loegniu 
l s hu ts: 

1• - Fira roncedido 

rins { cotn ordenat1o'l 
:\li' Cr ~ . 000,00 (cinco tdl 
rruzéiro. ), ('&kul 1tos solne 
os lt&lál'io. tte cAda emp"'fC'~ 
do constante· da folha d•• pa-

gamento de ~~ o• julho dt 
1 P.f& e que, na pUSi'nlt til'. lá, 
t~intla -estejam a sen Í\'O uo 
lll-t'llmo empr~ai!C'r; 

:!• - 1-'ka <'Ollctt1hlo mt• i 
tl'll numt>nlo de ã·i~ (ei1v·o 
po1· l'ento), nas mesmas con
d Íflits. ohrigatorlatnen te, a 
80~' (Oiltl't& por reAto) th~!\ 

10 ~ · l'llljH"f'g:ltlos de e;~da Hant·o 
~======:.::==:::...~-~.2.- . sem li1nites de salários. firan• 

do a ('ritér.io da :~dmi.nü.tra• 
c.·üo •I• rada flanco a tlistri• 
llllit·ão nu 11~10 rlo · á•;;, (t in• 
eo ·POI' cento) dos funeioná-
1 iu · rttstaules; 

1 :i• - - Os !'Illpregados aflmi-
1 tid1)s apôs :ll de julho dt 

1
11H8 Jt)J'àtl o aumf!nto <"al
t·ulado . ohre os satlários tia 

j 
J·" pecth·a data d~ admissão; 
os adJcitido~ E>ntru 1 de janE>i· 
ro a 36 M junho tle 194!4, n· 

'J cl!herâo 50~r ~ os tctructido. 
de 1 de julho de 1949, fi<.'tlht 

j E'.'l.t'Juidoll do aumento. :\\::1~. 
1 em tlt>eortl'nda do pre._E>nte 

at·élrdo, nt-nhHm att•J.I tnnt-i<.~~ 
n~r· io, con' m:1i • de )l'ti me· 

, "!! d , r·,·iço pudec·~ ~·e-
lt (' me.1o de C c·• 1. 000,00 
men ·ajs. 

4" - Fi c1tm o~ Bancos au
tor·hsclos rorupenp,t• us au-
111\!ntos txpoataneoa NUH·edi
d~li po t•riormente á \'Jiênd.J 1 
rlo acoc do de 2 Je j\tlho tle 
1!:)4 .~; 

~~ - Os ac6rtlos celetna· 
elo~ r••rtkularmente tntre os 
1:3anros t " \ts em&lr<epdo.q a 
})I" r li r ti e :11 tte h! lho ttf 1948 
tlt vem :tdaptat·-se no ucórdo 
dé :Z df julho de 194 ; 

fi' - {) · acôrdos <"elt:bradõ., 
p3t'lirulartn'!ute e tttre os 
~lH'os e eus t'wpNgli>Jo. « 
)J~rtiJ · de- :JI de julho de tg-ls 
dt,· 111 a~l pt r·se lls cNuti"" 
c; õ~s 1r.í nirnus do pn' ;, nlf' 
ueônlo. 

i • - · OIJ•·igarn-1.-. . a~ partes 

I 
i\o conh<>~:inttHta od pr<":. .. ute 
"'"'"''~lo 11 pat·til' .!! 1 ae juJl10 
do? 1!1.)0: 

I ~ · ·- .... dut {'ii•J u~ pr~<:.en
te "''Õl'•lo t-. ue un, ;tno a eon-

I t. t ' dtl •lata tl<t homoio I'; u. 
Apt'1. a ac~itttt~-o por P.•·te 

dos J,11tH·o~ e hQnr:ido:-. ~lo 
Oi:strito Fed ,. .. ,, o n i•<i. tt·11 
(iel' l lo tlt<tett·a d~ :XleP.e:tt-s, 
submt>teu-o ~os del~gado · -cte 
S · Q Paulo, haH'udo acolhi
n~-1 to t'a"n·:iv"l ;~.p-en s por 
pa r:e clf' s t· .• \rarí P:U'3, \H\\'''1 
R<~rho~a, pt·, id.ente do Sindi· 

I 
<·:...:o •lo,; Empre:..::allo~ ele ~~t
l ·llulo. O; r-=tn·e~-.::ntaont · do~ 
ban<·os dafjutei<! i~ · ~ado, s1·s . 

1 l\·aní l.,:o iuhi e _Francisco C(J:s· 
t Can a lho. lt',·ant:'lr;H.I a 
prc· Jlmiltt\l' qoe n~o tinuam 
J <'r~·uido dekgaç~o paca fjr
IIH\ 1' ••m acõrclo. ~lleihwam 
~.,~j m, l•~'~t'missiio p.ara obte-

1 l'(' lll iiU10J'ÍlllfàO ~10 N'l{tl'dÍHI 
~indlc-;~lo c1~ Sito P.wlo. lme. 
tliatan,<'nt<> foi pro\ iden('Ütda 
uma lig::r_:fto li.: lt'fômcn l'Oir. o 
prl'si•l~nte tio Sindicato dos 
~nnrl)s. m s o m~smo ate (j 

ho1·a em q1:e su. pendiamos 
serviro no 1 ribnnal St.iJI~riOI 
do Tr:'.h!!lho. não hnh. sidc 
cnrontrado em São ~~~nlo. 

Entret:lnlo, os in:~re '!>lld 
e. prt·:wanr que 'I te à tarde li 
\~. ~ umt. suluri'o. 



AUMENTADOS OS BA ARI 
Ma_is 15% sôbre os de 1948- Acôrdo firmado entre s Juntas Gover
nativas dos patrões e dos empregados - O caso de São Paulo ainda 

Realizou-se, ontem, Mnformf! e d t d I -
anuncJamoa. no gabinete do pre- p n en e e 50 uçao 
Dldente do Tribunal Supezlor do . . . 
Trabalho, estando preser.tes 0 Jard1m, pelos bancanos, conc•lr· Banco sem l!mites de ~alarias, 
mlnlstro Geraldo M. Bezerra de da,;a~ com as seguintes bases: f1cando a critério da admini~ra
Menezes, seu presidente Dorval 1. - Fica concedido aos em- ção de cada Banco a distribui
de Lacerda procurador' e outros[ pregados em bancos do Dtstrlto ção ou nio dos 5% (cinco oor 
membros dessa cOrte, bem como Federal e do Estado de Sio P~u- cento> dos funciod.rios restantes, 
:repreaentan'tes dos banqueiros e lo o aumento de salários na base 3.0 

- Os empregados admiti
bancários, mais uma audiência de de 15% (quinze por cer:.to) a to- dos após 31 de julho de 1948 te
concillaçio. dos os funcionários <com ort:e- rlio o aumento calculado sôbre os 

Depois de entendimentos que nados até Cr$ 5.000,00 - c.tnco salários da respectiva d!ltR d:! 
"lnham se processando desde <;~. mil cruzeiros), calculados sObre admissão, os admitidos entrr 1 
bado tUtlmo por volta das 10 30 os sa.lârios de cada empregado I de janetro a 30 de junho de 1948, 
horas, os r~presentantes da ltn- constantes da folha de pa!!a- receberão 50% e os admit!dos de 
prensa, tiveram c!êr..cia de que os menta de 31 de janeiro de .BU 'li de julho de 1949, ficam exc'nl
banquelros e bancários do Dts- e que, na presente data, ama a dos do aumento. Mas. em c! a
trito Federal haviam chegado a estejam a serviço do mesmo em- corrêncla. do presente acôrdo 1'1!'• 
um ac6rdo ' pregador: nhum atual funcionário. r. ,'U\ 

Os SfS. Raul Pinto de carv~t.• 2." _ Fica concedido mais um 

1 
mais de seis meses de serviço po· 

lho, LUiz Migliore e o advoga- aumento de 5% (cinco por cE'r..- derâ receber menos de Cr$ ... 
do Carlos Raposo, pelos banquei· to>. nas mesmas condições, obr1- 1.000,00 mensais. 
ros, Aires Ah·es de Barros, Ju. gatôrlamente, a 80% (oitenta nor \ 4." - Ficam os Bar.cos auto,·l· 
:randir Leio e Arlaman Veloso cento), dos empregados de cad:l zados a coml>ensar os aumentos 

l!f,'pontâneos concedidos pos e
r!Ol'lllente à vi.;;ência do acôrd:> 
de 2 de julho de 1948; 

." - Os acõrdos cPiebrad•'s 
particularmente entre o Banco11 
e seus empregados a pnrUr de 
31 de julho de 1948 devem adap
tar .. se ao acOrdo de 2 de julh;) 
de 1948: 

6;"' - O!! acõt·dos celebraaos 
particularmente entre os Bat:
cos e seus empregados a parti>: 
de 31 de julho de 1948 devl'm 
adaptar-se às condições minimf'~ 
do preser:te ncõrdo. 

7.0 - Obrigam-se as partes no 
cumprimento do presente acôrd() 
a partir de 1 de julho de 1950; 

8.0 - A duração do presentr 
acOrdo é de um ano a contar da 
data da homologação." 

Após a aceitação, por parte cos 
bancos e bancários do Distrito 
Federal. o ministro Geraldo Be
zerrR de Menezes. submeteu o 
acõrdo a011 delegados de Súo 
Paulo, avendo acolhimento fu.
vorâvel apenas por parte do n:. 
Aracy Para~~:uassú Barbosfl, pre
sidente do Sir.dicato dos Empr~
gados de São Paulo . Os repr<:
sentantes dos Bancos daquele 
Estado, sra. Ivanny Caiubv e 
Franclseo Costa Carvalho lPvan
taram a preliminar que não ti
nham recebido dele11;ação para 
frrmar um acõrdo. SoEdtav<tm 
asslm, permissão para obterem 
autorização do respectivo Sindi
cato de Slo Paulo. lmPdia•a
mente foi pro•·idenciada uma li
gação telefônica com o prr~1-
der.te do Sindicato dos Banros. 
mas o mesmo até a hora em que 
suspendíamos o serviço no Tri
bunal Superior do Trabalho ni\o 
tinha sido encontrado em St;.o 
Paulo. 

Mnls tal-de voltamos ao Tri
bunal Superior do Traba'hC' e 
não com;etl&imos ohter QURICJ•ter 
Informação 1s~bre a ques ão dos 

[ bancârios ~t_!áo :aul,o,·==,..----1 
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seu g;;b'r. r> -

a c ~;,:·:"' · .~iift rlp !llll :?..Unlrtr,' 
ral na l • :::~c ele vinte pu 
tJ:lra ti'Hht e qu ::". 1qu~r c a~'!.~ ~),') ~-! ,~,.. 

l'al:'rb. 
Hoje, quando t-stiwrnv:><: ~ir

fu':H:do, está sendo realizado no 
Tr;bunal Superior do Trabalho a 
~>url;cncla dl' instruçã0 c Ju P:a
nlento para t.nrnar cirtiYa a d ·ci
!'áo acima. Estavam prcs€'ntes 
rs n·nrcscntante-; c!J ~;nJic:lto 
dos Empn·gados f'm Estnbt>lcci
m:!ntos Bancarias e do Sindicato 
do Banco. 

"l'ma forte corrente de empre
(;"<hs não c[tú saticfe:ta ·· m a 
d<'c;~ão prr t en.:('r do rl oi ~ar 
nvvas rch·in {i;C 2t:õ-:- s. 

g Llõ_'_' ~-· ------------~------~ 
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YIDI · SINDICAL 
••• ~- ---·--- 1 Superior do Trabalho comunico• 

And:encia ue Conciliação no 
Pródmo dia %7 perante o ~ 

nistr<1 G "raldo Be~erra · 
Meneze1 

V ;,,.,,.,. ·'" · Geraldo Bezérra • 
ôic .. ezcs, Presidente do Tribun. ·! 

1 
aos respondveia pela d!reçio ci• 
Sindicato do.s Bancários e Sindi• 
cato de Bancos h~ver mareado para 
o dia 27, do "orrente àa 10 hora8 
a audiencia d• instru~io e e~ncl• 
ração em torno do dissídio cole
tivo l!us~itado em oficio. 

O Sindicato dos F.stabeleeimcntoa 
l$aneários estará preeente à refe• 
rida auóiencia representado pelo& I tntervcntore• ·"tl'nist•falibtas. t.u• 
do indkando que m:lnterão, inte• 
gralmcnte, aa reinndirações plel• 
teadas na ln~taneta inferior. 

A \';ata da intraasigenda doa 
~l11;HeJadorcs parece certo que e 
diss ídio será objeto de julgamen• 

I 
to pelo T. S. T. não aendo posaivel 

- ~~~cil:.»..r os interesses em litígio. 
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NO~iVO ACORDO. EN:TRE 

I , 

BA·NQUEIRQS.E BA·NCARIOS 
Concordaram, em princípio, num aumen
to ge'ral de 20 % - Como transcorreu a 
reunião no Tribunal Superior do Traba-

lho, sob a presidência do ministro 
Gera Ido Menezes 

Reunh·l\m-se, ontem, no gabi- tabelecimentos Bancários do ruo 
nete do presidente do Tribunal I de Janeiro e de São Paulo. 
Superior do Trabalho, ministro A reunião, que durou quase tr~ 
Geraldo Bezerra de Menezes, horas, não contou com a. presen
a tendendo a um convi~e desse ça dos diretores do Sindicato dos 
n1agistrado, os dire tores do Sindi- I Bancos de São Paulo que, erl}bo
cato dos Bancos e dirigentes do ra avisados, nii.p participaram da 
Sindicato dos Empregados em Es- (Conclui na z.• pác.l 

NOVO ACóRDO ENTRE 
BAIIOUEIOS E. BAICARIOS 

(Conelulo da· 1. • p&c.) 

mesmtL, devendo, na sessio mar
cada para aerunda-felra,' compa
recer. Segundo .informações, co
lhidas no loca\, a reuniio de con
ciliaçl.o e instru~l.o, que terá lu
IJ!lr no T:S.T. amanhA., às 10 ho
ras, serl.o conhecidos · os termos 
do acOrdo a ser homologãdo pela 
Justiça do Trabalho . 

Nas conversação de ontem, em
bora nl.o estlye~se presente uma 
parte Interessada, ·como dissemos 
acima, banqueiros e bancários 
chegaram a uma conclusão satls-

1 fatória, ficando firmado pratica-

\ 

mente · um acOrdo dando um au
mento geral aos bancários de .. 
2o %. .. . . _ I 



Estiver ontem, pe~anhõ. no gabine-
te do Sr. Mlnl r Gerald erra de Menezes 
Pre~~ldente 1 S rtor do Trabalho, 
atendendo a co !te sa autoridade, c.s 
diretores d In o d Banco3 e dirigen-
tes do Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bnncârlos do Rio de Janel=o e de 
SA.o Paulo. 

A reunião, que durou quase tres horu, não 
contou com a presença dos diretores do Sin
dicato dos Bancos de São Paulo. que. embo
ra. avisados, "não poderam pa.-ttclpar ela mes
ma, deve-:do comparecer ê. reunlio de rm~
nhA.. qs 10 horas no Tribunal Superior do 
Trabalho . 

Eaperando-se que sejam conhecidos os t~r
mos do acôrdo a ser homologado pela Justi
ça do Trabalho. 

Na reunião preliminar dt' ontem. conqu1n
to n!io contasse com uma parte intere.ssadn. 
como <llssemos acima, banqueirca e bancár1o3 
cllegaram a uma conclusão satlsf~tória, lic?:I
do prà.t!camente em ncõrdo dcndo um aum~n
to geral aos bancários de 20%. 

:/. 

.{<.~ f.) I . • ?"'r 
~~ -
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Estl\~-a~m(l..."p~a ~1ã, no gaoinct d ·c ente < T 1b al Su-
perior o • lho, n nistl ·erãtdo 
Bez«lrra de 1\1 es, a ndendu a um 
conYite uo;osa torida e, os diretores 
do Sin cato dos Bancos e dirigmtt·s 
dos E regados em Estauclc>dmcntos 
Bancários do Rio de Janeiro c de ::;rw 
Paulo. 

Da reunião havida, \'Crlflcou-se que 
foram quebradas as arc~tas que. en
tflo lmpossiullltavam o acürdo ~ara o 
aumento de salários da grande classe 
bancária. 

A reunião, que durou quase tr~s ho
ras, não contou eom a pn.•sew.:a dos 
diretores do Sindicato dos llanl'Os cte 
São Paulo, que, embora avisaúus. nftu 
puderam particiJJar da mesma, deven
do comparecer na · reuniilo tle a•nanhf"1. 

Dados os trabalhos ontem Ue:;t•nvul
vidos, tudo indica que na rcumãu tlc 
conciliacfto e instrucfto que- dever~\ ter 
lugar no T. S. T., amanhfi, . it:-. lll 

e I horas, serãO conhecidos os têrmus do 
acõrdo a ser homologado pela Ju,ti~·a 
do Trabalho. • · 

..,. A reun~ão preliminar de ontem, con
quanto nao contasse com uma parte 
lnteres~ada, cõffio dissemos adma, uan
queiros e bancârios chegaram a uma 
conclusão satisfatória, ficando firmado 
pràtlcamcnte um acórdo dando um au
mento geral aos bancários de 20 por 
cento. 

Quanto ao não comparecimento dos 
banqueiros e J:>ancArios de São Paulo li 
primeira reunião conciliatória, prrsldi
da pelo procurador Don ai Lal"erda. 
soubemos que os telegramus exp<.•dido.s 
pelo Departamento dos Correios e Te
légrafos sõmente chegaram ·aos desll· 
natários no dia 24 do mes em cutso. 
quando os mesmos fpram c.xpedidos lt 
19. 

Amanhã, eom u com}Jarel'lm<'nto d(· 
todOS OS interessados, é possível CJUC 
essa questão trabalhista seja l'nccrruda 
com fiatistacão para ambas u.s partr~ 

bh;ttn:; º"" ~ 



~F& k /'(~ -r'J" _ ~~~) ~ if'~/ 3~ !t1o{~ ~ ~~5!) J 

ConcedidO :. O.· ·aumento 
de Sal·arios aos· BanCarias 
ACORDO ~\clSS X. 

RIO. 27 ISUCUl"all No,a-
binete do preside do Tribu-
nal Superior do Trabalho. sr. 
Geraldo .BezeiTr!!e'· Mene~es, 
foi assmaaorm}e;-o a.·coroõêli'

banqueiros do Distrito Fe
,1 e de São Paulo para au

mento de salarios, pelos ban-
queiros, os srs. Raul Pinto de 
carvaJho, Luis Migliora e Car
los ' Raposo, e pelos banc!uios. 
os s~ , Aires Alves de Barros, 
Jurandir Leáo e Ariman Velo
so Ja.rdim. O acordo, que ob
teve previamente a aprovação 
do sr. Paraguaçu Barbosa, pre" 
sidente do Sindicato dos Ban
carios de São Paulo, constam 
das clausulas seguintes: · 

"1. a - Fica concedido aos 
empregados em bancos do Dis
. trito Federal e do Estado de 
Slo Paulo o aumehto de sala
rios 11f. base de. 15% (-a todos os 
funct.-artos com ordlnados até 

xwr.S.T. - TERÁ 
2. a - Fica eoricedido mais 

o aumento · de s•·,. nas mesmas 
condições, · obrigatoriamente, a 
80% dos empregados de cada 
banco. sem limites de salarios, 
ficando a criterio da adminis
tração de cada banco a distri
buição ou não dos 5'o aos 20 % 
do~ funcionarias restant~s; 

3. a - Os empregados ad-
1 mltidos após 31 de julho de 
1948, terão o aumento calcula
do sobre os salat;ios na respec
tiva data de admissão ; os ad
mitidos entre l.o de janeiro e 

· 30 de· junho de 1949, receberão 
50 ~~ e os admitidos depois -de 
1. o de julho de 1949, ficam 
excluídos do aumento. Em de
correncia do presente acordo, 
T~enhu~ atual funcionaria com 
mais de seis meses de serviço 
podera receber menos de • 
C{S 1. 000.00 mensais: 

.4.a - Ficam os banc0 s au
torizados a compensar os au
mentos ·exoontaneamente con

te à. vl-
2 de ju-

O COX\'EXIO A nt·RAÇÃO DE l ' )l .AXO 
cos e seus empregados, .a par
tir de- 31 de julho de 1948. de
vem adatar-se à.s condições 
mjnimas dq . presente acordo; 

6.a - Obrigam-se as. partes 
ao cumprimento do acordo, a ,, 
partir de 1.o de janeiro de 
1950; . • . 

'1. a - A duração do pre.~en
te~d~~~~ de um auo. a con
tar ... ~ ~_.tl_Ql!lc:J~ogação." 
---~ --- --- --------..---~- -·-
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Resolvido a· portas trancadas o· acôr· 
. do entre banqUeiros e bancários · 
Não aceltando os itens apresentados e em sinal de protesto, os 
bancários abandonaram em massa o Tribunal- As bases do 

documento a-provado na ·audiência de hoje 
Realizou se hoje pela manhã, no Tri

bunal Superior do Trabalho, a llnunria
da audiência de instrucão e conciliação 
entre a Junta GO\ernativa do Sindica
to dos • Bancários. • e o Sindicato dos 
Bancos .. Havlasido ' anunciado que na 

reunião de sábado passado os' b~nquel
r<'s e a Junta haviam concordado na 
concessão de um aumento geral de \'ln te 
;>o r cento . Tal ror~m não se \·ertrlcou 
no derbrrer da .oeuilião de hoje, que foi 
feita a portas trancadas, sendo o a u-

mento H provado de 15 por cento mais 5 
por cento. 

Convocada pela C.' D . B . , grande 
massa de bancários compareceu ao Tri
bunal a fim de assistir à f lldiêocla e 

(ConeluJ na quarta. f.táglna) 

····· .:·::;·:~:<:':""'~:~· 

Em dm.a, detalh~ da massa de bancários q ue compáreceu ao Tribunal e, 
mesa que presidiu a audiência t/e conciliação 

-V'IRF--



Co ce:Wdo o aumento 
·sal ?i o aos ·bancar 

j 

Acôrdo assinado no Tribunal Superior 
balho - Um ano a duração do 

1110, 27 (Do corresponder.~. pe- , presidente do Tribunal Sliperior do 
lo telefone) - No gabinete do Trabalho, sr. Bezerra 

Concedido o aumento de salário 
(eon:::Jusão da La pagina) 

ccordo entre banquelroa do 
, banco a d;st ribuição o não dds 

20°~ dos funclonarioa res-

trilo rederal e d~ São Pcrulo~ara 
e umente de aalar!oe, peloa ban- Os "mpregados admitidos 
eu•lroe, 1u ou. Raul P!nt d" de Julho de 1948 • .Jerl!o 
Carvalho, Luiz Migliora e orlo• ente calculado aobre os sa-
A.;~r>e>se, e peloa bancarias, oi ors. na respectiva data de ad-
Aire l AJve1 de Barrai,. Jurandir os admitidos entre I o d" 
L.6o e Ariman Veloso Jardim. O ianelro e 30 de Junho de 1949. re
ec:erde. q • ~ obteve previamente a . êeberã so•t. .. os admilidos depois 
eorctveçl!o de> 1r. Paraguaçu Bar- de I o d& julho d<O 1949, llcam ex-

e>aa., preaidente do Sindicato doe cluidos do aumento. Em decorren
!an~ueiroa de São Paulo constam ela 'do presente acordo , nenhum 
lleJ clauau!.,1 aequlnteo:' atual funcionaria com mais de seis 

ela. - Fica concedido aoo em- meseo de ••rviço poderó receber 
l>ceqaoieo em bancos do Distrito menos de Cr$ I 000 00 mensais; '•"•••I e do Eatado de São Paulo 4a. - Ficam os bancos autor!
' .,.11.,ento de aal.,;noa na baoe de zadoa a compensar o• aumentoa 
!S'~ (a todos os funcionórlos com expontaneamente concedidos pos
tr"-nades et6 Cr$ 5 .000,00) calcu- terlormente 6 viqescia do acordo 
:adk aobre oalarioa de cada em- de 2 de julho de 1~48. 
or ... Gidea constante• da folha de Sa. - Os acordos celebrados 
~game11te de 31 de julho de 1948 particularmente entre os bancos e 
t que, na pres<>nte data, ainda seus empreQados a partir de 31 
•stej0111 a •~rviço do mesmo •m- de lulho de 1948. devem adatar· 
"""'"dor; "" às condições minimas do pre-

sente acordo: 
2o - Fica concediào mats o au- 6a. - Obrioam-s as par!es ao 

rr.ento cie 5°'o nas mesma~ condi· eumprim~nto do acordo a partír 
~llea, ebriQatorllnllente, a 80~~ doa de l.o de jál>euo de 1950; 
empr•oadol de c:odcr bcmeo, eem 7a. - A duraçllo do 
limites de aelarlos, ficando a c:rl- acordo 6 deu--m:J;0r-.OCIP 
teria da adminlatraç&l de ca da data omologação 

I 
----=~~-------=--

!~!~;~~~!~~~~~·; 
ta pelo aumento de seus venci- cac!a banco, sem limites de sa
rnentos os bancarios mineiros, larios, ficando a criterio dos 
cariocas e paulistas. Varias banqueiros a concessão ou não 
manifestações foram feitas em dessa melhoria ao restante dos 
nossa Capital para que tal seus au.."<iliares; os emprzgados 
campanha ganhasse amplitude . admitidos depois de 31-7-48 te
Um memorial foi entregue, _>or rão o aumanto calculado sobre 
uma comissão de funcionarias os salarios da respectiva data 
de varios estabelecimentos ban· de admissão; os empregaGos 
carios, á.s autoridades do Sin- admitidos entre 1 de janeiro e 
dicato dos Banqueiros. A elas- 30 de julho de 1949 ficam ex
se pleiteava um aumento de -.!0 cluidos da melhoria, mru: om 
por cento sobre o salario atual, decorrencia do acordo, nenhum 
alem dz 500 CM<!iros. P.mpregado com mais de 6 me-

Ao mesmo tempo o processo ses c~ serviço poderá perceber 
relativo ao aumento pleiteado menos de Cr$ 1 . OO:l.O::l meu
corria os tramites legais pela sais . 
Justiça do Trabalho e, em ses- Os o.ume."lto, v1gorarào a 
são realizada ontem. no gabi- partir de .lul<10 proximo vin
net<! do presidente do Tribunal douro e terá um ano de dura~ 
Superior do Trabalho, presidi- ção o · acordo assinado pelo:; srs. 
da pelo ministro Geraldo Be- Raul Ponto de Carvalho e Luiz 
zerra .de Menezes bancarias e Migliori. pelos banqueiros do 
banqueiros chegaram a um Rio; Ivo.n1 Calubi e Francisco 
acordo . São estas as bases do Costa Carvalho, pelos de nossa 
mesmo: Capital: Alr~s Alves de Barros, 

Aumznto de 15 por cenoo para Jurandir Leão e Arl Veloso 
tot!os os empregados de bancoo Jardim, pe'os bancarlos cario. 
do Distrito Federal e do Esta- cas; e Araci Paraguaçu Barbo
do de São Paulo, com venci- sa. pelqs bancarlos 
mentos até Cr$ 5.000,00, cai- o aoordo eeverla 
culado sobre os salarios de 31 ud~o .. ~~;:;; 

Julho Ae 1,.,; aumento de o 
e~ con-
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~ 1 EST·AB·E.LECIDO ·. -0 . J\COR.DO 
• ~ J -

·entre ·banqueiros·-·e :bancários! 
·--·~-~- ·-·-'--· ~- · .• ..,,..... .. _~--_,.-. , • ...,-..,..-,..-.c.-.. - ··-·· ·····~---.... -- ·'"- • Na audiência de ontem, 

perante o ministro Ge
raldo Bezerra ·de Mene
zes, foi assinado o con
vênio destinado ao rea
justamento dos salários 
da numerosa classe -

As bases 'do acôrdo 
No · gabinE'le do pre~idente 

·!c Trihunal Snperior do Tra
·Jalho, esta1Hlo presente o mi· 
nistro Geraldo N. Bezerra de 
~[ (' nez~s. seu presidente, Dor
l'al de .Lacerda, procurarlor e 
outros mE>rr.bros ' dessa côrte, 
hem como repr),'entes ·dos ban. 
'lueiro,; e btrhc:ários , para 
mais unnt audi~neia de conci-

1. liaJ.i!~~ls .. it~~Í:n~~d.Íib~toa J. 
ctu• ~.!rl~J!!!1..4~.: p• ft'iMI.Q: 



Na audiência de ontem, 
perante o minisq;-o Ge
raldo Bezerr~ dê·M~ne~ 
zes, foi assinadq o eon:. 
vênio destinado . ac)· rêa
~ustamento dos !-sidâri~ 
'a numero~ âasse :." 

l. I • •' 

As bases do ~e6rdo 
No ~~n,'t~ elo· P,reside~te 
·. 'l'rihunal -~uperior rio J'ru-

:.~.lho, l'~tanrlo Jll'esente . o ml· 
'sI r o flerald 0 : N . Bezerra · cl• 
f<'nfzes, sel't, preshtenfé, bof."' 
al de .J.JI<:erda, procurador ' 
utros . mf"rr.bTos dessa · 'cô.ke; 
<'m como representes dos b&n~ 
utiros ' f!. hancitrios , par~ 
illÍS UOTil audiência dt: ·COnd-

iaçiiO• 
Depois 

. que vinha 
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Uma comisi!Ro Integrada pelo 8r. VIce-Pre
sidente Novelli Junior, Deputltdoa B~edlto Cos-
ta Neto, Plinlo C va i I e Castro. 
representando o P . pau t teve on-
tem à tarde, no g i . H orlo IMon-
teiro. Ministro ln~;g;~a m confe-
rência. tf l l~tl~ 

Em audiência rece~ S. Ex. 0t1 Srs. M!
niBtro Geraldo Bezerra de Menezes, Presidente 
do Tribunal Superior do Tral>~Jho; Senador Pe
rt>ira Mollcir. da Bahia; MI.Ill6tro .Alfre-do Lou
reiro Bernardee, do Trilrunal Federal de Recur-
.soe. 

v. 

~~o(p~~.>r 
~-lf-~~50 
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DIREITO E .JURISPRUDÊNCIA 
DO TRABALHO 

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: RUA URUGUAI, 292 · FONE 6l38 
C:X. POSTAL 32. PORTO ALEGRE - R. G. SUL - BRASIL 

A 

~-

Porto Alegre, 7 de Julho de 1.950 

Exmoo Sr. 
Dr. Geraldo M. B. Menezes 
DDo Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho 
Ministerio do Trabalho 
RIO DE JANEIRO - DF 

Senhor Presidente: 

, Em separado, estou enviando aVo Excia . o segundo 
numero deste periodico inteiramente consagrad9 ao Direito Traba~ 
ta, em seu triplice aspecto juridico, doutrinaria e jurisprudenci
al. 

• N Tratando:se de uma publicação especializada, cuja 
rcuJ.aç.ao,_ no entanto t n.ao __ se _ci_rcun§_c::reve aos mEjjos doutos, mas 

interessa, por iguall as classes -economic~s do pais 1 ,mu~to nos ho~ 
r~ria o valioso depo mento de v. Excia . sobre o criterio adotado e 
sobre a orientação geral que imprimimos· a sua feitura. 

v. Excia. sem favor algum, constitui uma das vo
zes mais autorizadasNda cultura brasileira nessa especialidade e, 
a~sim send9, a op1Q1ao, que se dignar em!tir ~respeito desta re 
v~sta, sera para nos Nda maior significaçao alem de representar po
deroso incentivo e nao menor conforto . 

Na espectativa do esclarecido pronunciamento deV. 
Excia . , antecipamos sinceros agradecimentos, firmando-nos com 

sauda~es 

~~ 
Ruben Íoares 
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n~IIOltreU criar o. UII,-'M.IIcllM~ll· 

h Orief1taqAo Polftica. 
nlsmo Independente. que, t'olo
cand'o-se acima Cis Injunções~
tldA.rfas, encawlinharâ ê.e urttii.S 
26~.000 congregados marianos do 
Brasil. 

Acrescenta mais o nottctA.rio 
Q'Ue o Importante órgft.o tem uma 
diretoria, sendo seu presidente o 
ministro Geraldo Bezerra de )te
nezes. 

Nenhuma restrição ter-se-la à 
pe11801l do dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes, que, tnegàvelmente, pos
sui quaildades para o pllsto. dada 
sua reconbet'lda probidade e lrre· 
IA'eensfvel conduta de homem pll· 
bllco. 

Acontece, port'm. que o dr. Ge
raido Bezerra de Menezes exerce 
a honrosa Investidura de ministro 
do Tribunal Superior do Traha· 
Lho. liltlma tnsfAn,..la da .Justiça 
do Trabalho, a quai. como decor
re da alínea V, do artigo 94, da 
Constltu!l;lo, eRtA Integrada ao 
Poder Judtcla.rto. 

Segundo a aifnea UI. do arti
go 96, da Constltulçlo, "ê deft>so 
ao juiz exert'er atividade polftko
partldA.rla" • 

Pergunta-se: POde um jul.z. Prt'· 
stdlr um departamento de orlenta
c,Ao polftlca. encaminhando il:e ur
nas 260.000 eleitores? Tal funçll.o 
nAo constitui atividade pollt!co
na.rtld!\rla? 
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A Imprensa noticiou que a Fe· 
deraçã•> das Congregações Mar!a
~as resolveu e~·iar o Departamen
to de Orientação Polftica. orga
nismo Independente. que, colo· 
.::ando-se acima das Injunções par· 
Udârias. encaminharA às urnas 
250.000 c,,ngrE>gados marianos do 
Brasil. 

Acreecenta mais o notlc!A.I'1o 
que o Importante órgão tem uma 
diretoria, sendo seu· presidente o 
ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes. 

Nenhuma restrição ter-se-la à 
peRsoa do dr. Geraldo Bezerra de 
~s, que, lnegàvelmente. pos
sui qualidades para o pôsto. dada 
sua reconhecida probidade e irre

(Jreensfvel conduta de homem pO
bllco. 

Acontece, por~m. que o dr. Ge
raldo Bezerra de l\fenezes exerce 
a honrosa Investidura de mlniRtro 
do Tribunal Superior do Traha
lho. Oltlma lnl<t!l nrla da J\lstlca 
oo Trabalho. a qual. como dE'cor
•·e da alínea V, do artigo 94. da 
Constituição, estA Integrada ao 
Poder J udlclârio. 
Se~undo a alfnea [11. do artl

~o 96, da Constituição, "é defel';o 
ao juiz exercer atividade polftlco
partlrlàrla". 

Petgunta-se: pode um juiz pre
sidir um departamento de orienta
<.ão polltka. en<'aminhando às ur
nas 250.000 eleitores? Tal runçi'lo 
não constitui atividade político
P!IrtldArla? 

~ ...1950. 
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Congresso Mariano Nacional 
!(CU~:2t\U2~~~~~~~ ... . .......... ~"""' ......... ... :" 

A - TRÍDUO DE ESTUDOS 

no Edifício Bispo D. José - R. Amaral Peixoto, 171 - nos 

dias 19, 20 e 21 de outubro de 1950, às 9 horas da nw-:hã . 

.!J,~~~ 1 · -,~~ 

' il! 
I, 
I 

1.o DIA: NOSSO PROGRAMA. Relcltor Dr. V i-
ctor JcJcobincl LcJcombe. 

TESE: Pma introduzir no comércio e indústria justiça 
social e caridade cristã cumpre fundar companhias ecouo
mico ·sociais, que mirem acima de tudo o apostolado profis
sional, ou a evangelização do pr6prio meio o dos nrg6cios. 

2.o DIA : NOSSO OBJETIVO. Relcltor Dr. Do
mingos Ot<lvio JcJcobina Lclcombe. 

TESE: Nosso objetivo maüríal primário é além de ou
tras iniciativas sociais fornecer terra, casa e subsistência a 
preços m6dicos; nosso objetivo espiritual é estabelecer umn 
ECONOMIA CRISTÃ. Procuraremos atingir também o 
objetivo de subministrar ASSISTÊNCIA completa religiosa, 
cultural, material aos necessitados principalmente aos Con
gregados Marianos e aos cat6licos em geraL 

3. 0 DIA: NOSSO GOVERNO. Relator Juiz Cris
tov•n 'Breiner Pr~s. dcl 'Fed. do Rio (D. F.) . . 

TESE: O Governo será do Diretor da Féder{lfâb ou 
Congregação quanto a orientação cat6lica da obra e dos 
Congregados quanto à administração técnica e financeira. 

Ir, 

l 
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8 - ÕÓNCENTRACAo MARIANA 

na Faculdade de Direito, Rua Presidente Pedreira 

sábado 21 da outubro de 1950 às 15 horas. 

ABERTURA Credo de Angelis 

SAUDAÇAO AO SAN Monsr. João Ouintela 
TO PADRE Reder 

O APOSTOLADO ECO- Dr. Dayl de Almeida, 
NOMICO - SOCIAL E vice-presidente da Fede
A MODERAÇAO NOS ração de Niterói. 
LUCROS. 

AVE MARIA DE PEROSI Coro da Fed. das Filhas 
de Maria. 

A PEQUENA PROPRIE- Dr. Raimundo Bandeira 
DADE SUA AOUISI - W augh~n, Congrege~do 
ÇAO E SUA MANU- Auminense. 
TENÇAO. 

TOTA PULCHA DE POZ- Coro da F. F. M. 
ZETI 

ENCERRAMENTO D. Antonio Castro Mayer 

O REINO 'DE M,A.RI:A SS. Apot'eóse. 

\. 

C - SESSAO SOLENE 

no estadio Cáio Martins às 20 horas de sábado 21 

de outubro de 1950 

ENTRADA DAS BANDEI-
RAS 

HINO DO CONGRESSO Congressistas 

CREDO 

ABERTURA DA SESSAO 

SAUDAÇAO AOS PA- Dr. Adroaldo Mesquita 
TROES E OPERARIOS da Costa 

I 
FLUMINENSES ERGUE I Congressistas I 

VOSSA FRONTE ! ~ 

A ECONOMIA CRISTA Dr. Geraldo Bezerra de 1 

E O PROGRAMA ECO- fií'lenezes1 Presidente da 
NOMICO-SOCIAL DO -red. das CC. MM. de 
MARIANISMO BRAS!- Niterói e do Depart. E
LEIRO conom. Soe. da Confe-

deração Nacional 

RESOLUÇOES E COM- Cõro Falado 
PROMISSOS 

ENCERRAMENTO D. Gtr~ldo d~ Proençà 
Sigcwd 

HINO NAtiONAL C:::ongrtss+stes 



~J ·~ ' ~ CONCLUSÕES E COMPROMISSOS 
CÓRO FALADO ) 

MARIANOS DO BRASIL! 
Em véspera da proclamação do dogma da Assunçao de Maria SS. 

com o corpo e alma, marco glorioso do início do século marial por ex· 
celência, sé~ulo em que Maria SS. de modo fulgurante e milagrosa men· 
te vai fazer •entir seu poder de Medianeira Universal no Mundo, neste 
momenlo solene Ela vos convoca, congregados do Brasil! 

- PRESENTES, A SERVIÇO DA RAINUA! 
Sim, presentes, a postos, em todos os setores da Sociedade entre 

Patrões e entre operário1, entre governantes e governados, entre os ho
mens cultos e entre os homens simples da nossa terr:.. aí estão os con· 
gregados do Brasil, presentes. 

Presentes e ativos e com um programa bem traçado ante os olhos. 
Programa que invade todos os campos da opero;idade humana , progra
ma múltiplo e um programa do qual depende a glória do Brasil e a fe· 
licidade dos brasileiros. 

Ca valeims de Maria, qual é o programa da vossa arrancada vito
riosa. 

- QUE ELA REINEI 
A Imperatriz do Brasil e Mãe de todos os brasileiros ha de reinar 

nesta terra que é dela porque seus soldados hão de conquistar palmo a 
palmo todos os redutos do pensamento e do sentimento, da ação e das 
realizações nacionais. 

Pel.:l esforço dos seus congregados a r.ublicidade e cultura, as di
versões e o trabalho, o legislativo, o judic1ário e o executivo, a lavocra, 
o comércio e a indústria dêste mundo paganizado hão de capitular.~~ 

- NAS MÃOS DA RAINHA! ~ :::;.~:;:-:.: ·':··"·.- ......, .! -.;;.-;; 
Sim nas mãos de Maria colocaremos os destinos da Patria . E o po

vo brnsileiro martirizado por uma economia pagã verá melhores dias, 
sentirá o amor de Mãe reinando em todos os setores da vida particular 
e pública e experimentará um regime . econômico cuja alma é caridade 
Cristã . 

- A JUSTIÇA SOCIAL 
Marianos vós vos comprometestes a introduzir na economia Justiça 

Social por meio da nossa moderação nos lucros, e pela fundação de so
ciedades que mirem unicamente tstabelecer no meio a economia cristã 
forneceu,io terra, casa e subsistência a preços infra-módicos? 

- ASSIM O PROMETEMOS 
Marianos do Brasil! Pa•·ti dêste congresso levando um Pr~g;;.;;'i 

!l'randioso de reconstrução econômico-social. É o Reino de Maria que 
tem que r.conquistar todos os setores da nossa vida particular e públi
ca, por vosso meio. 

Lançai-vos ao trabalho, com as bênções dos vossos bispos, de S. S. 
o Papa, da Rainha Invencível. Será a suprema felicidade da pátria se 
Maria SS. nela reinar. 

-REINARÁ! 
Congre~:ados! Maria SS. reinará de fato ,no .Brasil, na sua economia; 

na sua política, na sua cultura ? •. 
Reinará! Reinará ! Reinará I 

. ~ ~l ~ 

) 

... 
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A ORIENTAÇÃO POLITICA 
DOS CONGREGADOS MARIANOS 

Criado um ~;ff.~o dspecial ptwa e.se fim, n~ Federação d n ões Moriotto. - Eselctl'edmento 
os filiados à e e líéió, · acima cfe injuções parti-

dá rias - O tr · rg ·o, eitinodo a reoliscrr o prOgi'Gmó 
er:mômico-sll i - Fa a o A NOITE o Sr. Pavio B~vi- , 

la o, secret61do dtqu~lo entic!oéfe . 

O s~crcl ;:t l' i o geral · da Feder ação d<~. s Oonlt'l'eg:tç§ê~ 
lamlo à Teportagtllft 

Su hcdo rc~ <k q ue• a Federação 
"t!a' Congr<,;jnç i\ c~ '•Inrinn{l & h:n•la 
<'l';a do r cccnl cmrnll' um impor
lanll' ',ctn r pol1tico.' dcnomlnr•do 
"f)p pnrl nm<'n l o ele Otic11t.ação Po· 

( 
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Solenes comemorâções do Ano .San
to e do Cincdentenário do 

Apostola~o ~a OraCão ~e Wo Bonito 
[)e J() de Julh() a de ~IIV.St() de· 1Ç)li() 

A Paróquia de Rio Bonito, vai viver diaa. de intenso· ·fervo:r" ~eligioso, coin· as solenes 
comemoraÇões do Ano Santo e· das festas júbllares do Apóstolado da Oração. :· · ' · 

Tão grande e auspiciosos acontecimentos não poderiam passar desapercebidos. Por isso 
a Comissão-. nomeada pelo Rvmo. Sr. Pároco, fará o possível de executar o honroso mandato, 
envidando esforços no sentido de promover, cQm o maior brilhantismo possível, as ·solenes 
comemorações. 

V [2. · () f7 1:2 Ã M 4 • • 

Prepara~ão espiritual do povo 
Para que o povo católico aproveite as ben

çãos desfie Ano Santo e das festas jubilares do 
· Apo"tolado da Oração o Revmo. Snr. Pároco 
convidou ós Missionários dos Sagrados Corações 
de Jesús e Maria para pregar as Santas Missões 
em toda a paróquia. 

De 20 a 23 de Julho em Basilio; 
De 23 a 80 de Julho em Rio Seco e Bôa 

Esperança; 
De 30 de Julho a 6 de Agosto em Rio Bo

nito. 

Programa dos ato& comemorativos do Ano 
Santo e Cincoentenário do Apostolado da Ot"ação. 

2 de agôsto- Dia Consagrado às 
moças 

Ás 7 horas - Missa ·com comunhão geral 
das moças católicas da paróquia. 

As 20 horas - Festividades no salão nobre 
do Grupo Escolar Barão do Rio Branco. 

Oradores: - Monsenhor João Quintela Rae
der dd. Pároco do Barreto e dr. Dayl de Almei
da, prof. de Sociologia e de Direito do Trabalho. 

3 de agôsto - Dia consagrado ás 
·crianças 

As 7 horas - Missa com comunhão geral 
das crianças. 

As· 1() horas - Sessão cinematográfica, no 
1alão nobre do GruJIO Escolar. 

As 20 horas - Festividades no salAo do 
. Grupo Escolar BarAo do Rio Branco. 

Oradoret: Monsenhor Helder Câmara, dd. 
assistente nacipnal da açAo católica, . dr. Euripe
des Cardoso de Menezes, dd. Diretor do Serviço 
de Assistência a Menores. 

4 de agôsto - Dia consagrado 
ás senhoras 

As 7 horas - Missa com cumunhAo geral 
das senhora•. 

Aa ~O horas - Festividades no salAo nobre 
do Grupo Escolar BarAo do Rio Branco. 

Oradores: Monsenhor José de Almeida Ba
tista Pereira, dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
dd. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

I 

5 de agôsto - Dia consagrado 
. aos sacerdotes 

As 7 horas - Missa com . qomur..hão geral 
de todos os fiéis pelos sacerdotes e seminaristas. 

As 19 horas - Solene Te Deum de Ação 
de Graças .· 
. , As 23 horas - Homenagem dos homens ca

tólicos de Rio Bonito e de paróquias vizinhas ás 
comemorações do Ano Santo e cincoentenário 
do Apostolado da OraçAo de Rio Bonito. 

Grande procissAo luminosa pelas ruas da 
cidade. - A meia noite. 

Missa festiva' com comunhAo geral dos ho
mens. 

Dia 6 de agôsto 
1 hora da manhA - Inicio da hora de ado

raçAo ao Santíssimo Sacramento que se prolon
gará até ás 5 horas da manhã. 

Missas ás 5, 6, 7, 8 e 10 boras. 
.· As 10 horas - Missa festiva campal no 

Estádio do Motorista. 
As 13 hol"aS - Crisma. . 
As 16 horas - Deslumbrante procissão de 

Ação de Graças. 
Monumental concentração . religiósa no Es

tádio do Motorista, de fiéis de -diversas paróqui
as vizinhas e de Niterói. 

Sermão de encerramento pelo Exmo. Snr. 
D. JoA<' da Mata Andrade e Amaral, dd. Bispo 
Diocesano. 

ATENÇÃO: Todos os fiéis devem aderir 
a estas comemor ões. DeTem procurar as ze
ladoras· para dar a adesão e receber em troca 
o distintivo que ve ser usado durante as fes
tividades, um e blema para ser colocado na 
porta principal - cada casa e a carteira de 
adesAo com a o: _ çAo do Ano Santo, programa 
etc .. 

CATlPco · 
para reoalteçar 
deixar pauar es 
da graça, é o c 
Cristo te espera 
mAos cheias de 

CRISMA: 
que irá convida 
para tomar part 
Possivelmente 
ministrará o Sa 
dias 4, 5, e 6 d 

Aproveita está oportunidade 
tua -.ida espiritual. NAo . deTell 

tempo de graça! É o convite 
.&do divino! · Coragem, ânimo! 

e braços abertos e com as 
ençAos para tua alma! 

O Revmo. Snr. Vigário informa 
Exmo. Snr. Bispo Diocesano 

Dessaa solenes comemorações. 
Exmo. Snr. Bispo Diocesano 

Sacramento da Crisma nos 
Agôsto. 

Â~ 

\5i.sto: tpa . .Antonto de Sowta. &ens 
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Solenes comemor'· ções dO Ano .·San· 
to e do Cinc ' entenário do 

Apostola~o . ~a Or I ão 00 mo' Bonito 
()e J() de Julh() a de ~IIVSt~ de· lÇJli() 

A Parõauia de Rio. Bonito, vai viver dias -de intensO" fervor teligioso, · cóin as solenes 
comemoraÇões do Ano Santo e· das festas jubilares do Apostolado da Oração. : · · 

Tão grande e auspiciosos acontecimentos não poderiam passar desapercebidos. Por isso 
a Comissã() . nomeada. pelo Rvmo. Sr. Pároco, fará o possivel de executar o honroso mandato, 
énvidando esforços no sentido de promover, com o maior brilhantismo possivel, as solenes 
comemorações. 

V~()f7l?~M4 • • 

Prepara~ão espiritual do povo 
Para que o povo católico aproveite as ben

çãos desfie Ano Santo e das festas jubilares do 
· Apostolado da Oração o Revmo. Snr. Pároco 
convidou ós Missionários dos Sagrados Corações 
de Jesús e Maria para pregar as Santas Missões 
em toda a ·paróquia. 

De 20 a 23 de Julho em Basilio; 
De 23 a SO de Julho em Rio Seco e Bôa 

Esperança; 
De 30 de Julho a 6 de Agosto em Rio Bo

nito. 

Programa dos ato& comemorativos do Ano 
Santo e Cincoentenário do Apostolado da O-ração. 

2 de agôsto- Dia Consagrado às 
. mo~as 

As 7 horas - Missa com comunhão geral 
das moças católicas da paróquia. 

As 20 horas - Festividades no salão nobre 
do Grupo Escolar Barão do Rio Branco. 

Oradores: - Monsenhor João Quintela Rae
der dd. Párocp do Barreto e dr. Dayl de Almei
da, prof. de Sociologia e de Direito do Trabalho. 

3 de agôsto - Dia consagrado ás 
· crian~as 

Ás 7 horas - Missa com comunhão geral 
das crianças. 

As· 1fi horas - Sessão cinematográfica, no 
salão nobre do Gru~Jo Escolar. 

As 20 horas - Festividades no salão do 
Grupo Escolar Barão do Rio Branco. 

Oradore•: Monsenhor Helder Câmara, dd. 
assistente nacional da ação católica, dr. Euripe
des Cardoso de Menezes, dd. Diretor do Serviço 
de Assistência a Menores. 

4 de agôsto - Dia consagrado 
ás senhoras 

As 7 horas - Missa com cumunhão geral 
daa senhora•. 

Áa :10 horas - ·Festividades no salão nobre 
do Grupo Escolar Barão do Rio Branco. 

Oradores: Monsenhor José de Almeida Ba
tista Pereira, dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
dd. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

I 

5. de agôsto • Dia consagrado 
. aos sacerdot~ 

As 7 horas - Missa com . e.omur..hão geral 
de todos os fiéis pelos sacerdotes e seminaristas. 

As 19 horas - Solene Te Deum de Ação 
de Graças .· 

, Ás 23 horas - Homenagem dos homens ca
tólicos de Rio Bonito e de paróquias vizinhas ás 
comemorações do Ano Santo e cincoentenário 
do Apostolado da Oração de Rio Bonito. 

Grande proCissão luminosa pelas rua! da 
cidade. - A meia noite. 

Missa festiva' com comunhão geral dos ho
mens. 

Dia ~ 6 de asôsto 
1 hora da marlha. - Inicio da hora de ado

ração ao Sant1sa1Jimo Sacramento que se prolon
gará até ás 5 ho· as da manhã. 

Missas âs õ, ·, 7, 8 e 10 qoras. 
As 10 horas - Missa festiva campal no 

Estádio do Motor· ta. 
Ás 13 horas - Crisma. . 
As 16 horas 1 Deslumbrante procissão de 

Ação de Graças. 
Monumental lconcentração . religiólila no Es

tádio do Motoriat~ de fiéis de diversas paróqui
as vizinhas e de , tliterói. 

Sermão de ··fncerramento pelo Exmo. Snr. 
D. JoãC' da Matali/1ndrade e Amaral, dd. Bispo 
Diocesano. 

ATENÇÃO~ ~ Todos os fiéis devem aderir 
a estas comemo-.ações. Devem procurar as ze
ladoras· para d._., a adeaão e receber em troca 
o distintivo qué ;deve ser usado durante as fes
tividades, um · blema para ser colocado na 
porta principal e cada casa e a carteira de 
adesão com a ação do Ano Santo, programa 
etc .. 

CATÓLICO - Aproveita está oportunidade 
para recomeç tua vida eapiritual. Nilo deves 
deixar passar e tempo de graça! É o convite 
da graça, é o amado divino! · Coragem, ânimo! 
Cristo te esper de braços abertos e com as 
mãos cheias de bençAos para tua alma! 

CRISMA: O Revmo. Snr. Vigário informa 
que irá convid o Exmo. Snr. Bispo Diocesano 
para tomar pa nessas solenes comemorações. 
Possivelmente Exmo. Snr. Bispo Diocesano 
ministrará o S to Sacramento da Crisma nos 
diaa 4, 5, e 6 d Ag6sto. 

.A.~ 

"tSto: ~e . .Antonlo de Sowz:a &ens 



I Estabelecido o acôrdo entre . .. 
1 (f' ao>luNilo tln ~· ,,.\,....) t!mprtga1los em banco'! tio 
' desd ·ú do último, por i11i· istr i to F~tleno.l e do Estntlo 

ciati a üo ntini~;tro (;l!lra ldo d~ S;iço Pt~11lo o aumenta tlê 
l\{. ll'7.1'rra dt! ;\{ene&es, por ~a l â dos na hllst de 15t;''o 
volt· das lO. :{0 hot·lis, os re- (quinze ~)O I' C\'nto) a todos os 
prese a• 1 lf'~ d:\ i mprensll, ti- fmwionãrios (cotn Oi't:hH'I:tt1oll 
yeram cíênda 1le que os bà11- :\[é C•·~ 5. QOO,O(l (cincõ tdl 
queiros e handl'ios rio l}is- 'l'rllzeh•o:<;), 'l'&irlll~rtos so lH'e 
trilo Fed<'J'<\1, hl.Wiilm dlE>ga- os lla.l::\l'ios ttt cttda etnp~ga-
do a 11ill acônlo. do ronstknl~s da folha d•~ r,a-

Os srs . Raul Pinto de Cttr- ga mento de <ll rie julho dl 
valho. Líli:r: ~iglioi·e é o 'lltl- 1~48 e qu~: na Pl'~s•n~~ tll'lla, 
' 'o gado Carlos l'l:aposo pt-lo~ fltntla t'steJam ~ sel'\' 11;o llo 
br;Úqn\lircs. A_it~ts ' ~A.Jyes ."• ll':;~•nQ · e~,!~\·~at:(\.r; , .. 
B:li'NS· .Jurandu· Lt>~o e .Ana· ~ - F H 1t 1 onc_et~ido ~~ - ·' ' ~ 
111a 11 \'e! 0 so J 1,rdim, pelos bsn- tPII aum<:nlo de a~·o {Clll''O 

f'cirifos". ftcertararu as seguiu- P?1'_ eento), !1 11 S n~e'ltnns con-
te. ])uses, dlf.t•fs., oht'tgatortktll<en te, . à 

s · ·,. . .soró {oiltd& por eeAto) dm. 
1• - I·tra roncecl tdo . ~s I E'llliH~ga 1 los de cy<~a ~.a neo 

J sem lutU tes çl<> s::t lanos . ltean• 
do a aitério da administra• 
1.·iío ~~~ r.·ntla l1anc<) 11. tlistti' 
bni•;So nu 11~10 rlos :t•;;, \tin• 
eo por ct>nto) dos fu neionú
J · io~; r'tstalltP.s; 

j ;l• -- Os ~'I;Jp regados admi~ 
I tid-os após :H d~t julh o cte 

HH8 lt)J'âo o aumf!nto ca l
t·\\l«do sol11·e 1;1s sattic.ios da 
r~'specth"a data de admissão; 

I 
os adn: itido~ en tru 1 de jltn<:i· 
ro à 30 dt' ju11ho de 19.\t, tt
~l:'herâo 56% e os adru.ilidoli 
de . 1 de julho de 1!H9, fí~m 
exduictos rio aumento. ~las, 

1 em tlê'eorto:>llelà ~o p re..,tnte 
li t·f1rdo, llE'nhnm atm.l t'ti nt·it.l
ll:h·io. com n~ais de s'l!iS me

, ses tl~ ~~n·içu ))udet·á !~'e· 
b~1' wenos de <.:r$ l . OQ(l,()O 
me ns~.is. 

-' " - Fic?.m os Ban cos a u
to rií.aclos fl. cotupenpt• os au
nwn tos expo1tl:ltteos ('Q need i
dos !lOSli!-l'iormettle :l \'tgênd.:t 
do an\1 do de ::! Je ju!lto de 
Hl48 ; 

~~ - Os a('ôt·t{os celebr:t· 
do~ r~i.rlit·\tlll.rmtmh oen tre os 

1 Banrc!s ~ ~>1!\Js tlnprttadu~ a. 
J)l'.i'l i r dr :lt 1le h\ lho de 1948 
1.ln•em :tdaptar-se ao ucôrdo 
de !! de ltl lho d-e 1948; 

H• -- Ds aeôrdos eelcb radul'i 
}1:lJ'ticllh\rmentc e entre os 
~lH'OS e i~US éwp~gfidO!i ;i 

)J~rtir de :;) de julho tle 1948 
th\'~ 11\ adaptar~se »s cotHH•
c:ões 1r.í ni mus du pr('~t'nte 
aeô:·do. 
· 7" -- Obrigl!l!-s• .as ps.r·tes 

I 
~o conh~clme~ttQ u« pr.e;;t>nte 
~·<·nlo :-. partir ..!!! 1 de juHw 
d€' 1 !lr>O: ' 

·i 8 ' · ·- .o\ dutli.~·-~·:> do pr~~en-
te :.. 'I' ÓI'd(l ,: de ttn< ant' a con-

I l;\1 ' d~ .ta til. 1~"- hymolog:tf iíu. 
Apos a ac~tt~r~o por pat·te 

Qi)S hau.·o.:; e b~lH::irio:-; {(o 
Di::;trito Feder~. [ , o mi•1ish·u 
tier:otltlo E~·.,.e rra. \11.' :vr~~e.:cc:s. 
suhmoeh\u-o aos del~ge.doos ue 
Sih> P<'.tllo, havt>lldo ~t.-'OHÜ
tr.n\to . fa\nr~\v'!l .tp~tta s por 
par: e li(• s r. Ar::trí Pn~;SU!I.ÇÚ 
.Barb0~a, pr.::l:iidente cto Sind i· 

1 <·;...lo •lm> Emprt>.!.!;atlos rloe S.tt
, htu lo. 0 .; .-.~ p~· e:;.:: nt&.nte~ dos 
I ban<'O:> dal]ude l~s~ado, s1·s. 
1 hani f..:>iubí e t·,·ancis(·o Cos· 

ta (.:».rv::tlho . l.f' ,·antar•~l.l 11 
p:rt:limiltal· qll~ n~a l.iuüam 
Het:l.Jido del..,gae~o para lil·-
111ílr tUn acôrrlo •• '>ol irilava.m 
.a;,sim, j)At·miss:'IO pa ra obte-

1 r-em ;t ulori7.a~·ão do r~l•ediYo 
.Sinàlcato de S~10 P,iUJo. lu:e-. 
diatnmC'nte foi prodden<·i><tla 
uma liga~ão lé)~fônicn t·ou:· o; 
Jll' t' sidente do Sindir~t'o do~ 
Bnnros. mtts o mesmo a té a 
hora em ql:e stl~penctiamos 
s.er\'i~:o no 1'rib\lna l St.iJ)triOI 
do Tr·nh:lHJo, n io hnha sid 
t' nC'ontnH'o em São ~~~mio. 

En trebnto, o-s illleres!.a~o 
es:pc1·nvanr que ate á l.J.r'l.!e ti! 
1-t,;st um:t soht._;'cto. 

·--------------------
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' l:.quJtutn'a • a úmco que pro 

.>Ordoua sorteio.s metlSOis em 

iinbeiro aos seus sequrados Diario Carioca 
~~ E;quitativa :tos t;:,doa UaJ· ,~ 

1os do 8rasfl opero em todas aa 

Olodalidades de sequros de 

vfdo há einquenro :mos 
j 
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ACÔRDO POSSIVEL AMANHÃ NO T. S. T. PARAJ 
' 

AUMENTO DE VENCIMENTOS DOS BANCÁRIO~ 
- - - ~)fRANSIGE.NCIA DE PARTE A PARTE(~ - --

I 

E ALTERAÇÃO 'DAS PROPOSTAS FEITAS 
O St·. Gerah:Iü Bc1erra de t\lencz es Está C()uvt>ncido d~ Que Have. 
rá Entend'mento, Na Au;l!encia de Amanhã - O '"'aso de São Pau
lo - Não Se AJt~titc Balbfn:dia No Recinto-- Sabott~gem Na Entre
ga Das Notifica-<;ÕE>s - Reunião Levada a· Ffdt.>, 0ntt!m, Nu Ga-

binete ~ !_Jr~siJ~Jlt~ do' T 8 T. 
Tudo indica qu(l havert ama- se o · tr~ente do TS'l' quai.s O'> l •pon tando par& as cadeirA~ I 

IJhii. um acon.lo entre banque• - l .. rm~ _ ~ acordo maJ.S "u me- IL'er~a de 50J utiuz•ve:rs pel• 
1os e bancar1os para a con:es- nc.oo~ tu:I'I}._IIPO en Lre banqueiros " publ:co, declarou· I 
sàl> do aumento de salario plel- LIUJcCrí~ •. e:.c:..uJ.;s ·n1ormlioO.o• - Não permito, aqui cteu-
,e.do pur estes ultimes. ue o;. - ~~uve t rdnSlienct"- " ' l.ro. ma1or uuwero de pessca, 

!''alando outem a unprensa., uma · tt'a par~. <lo QUe o necessariu p•ra o prc I 
<!q:JOis de uma reuruão · com & · O não será de 2u 1 ~:Jcllimento destas c~detra& 
p•rtes lev>c.a a efeito em seu ~;>Or SABOTb ':: ::.11 
gabinete, o presi<:!_ente do Tr1- 1-1~1•e . Esçl•receu-pos o sr ._ uera!d'· 
bunaJ Superior d.s:! _ T_!"~alhó! lx-lo - ~ezerra de :.renezcs, re•pouden· 
o,Jnistro Gera tdo Beze~a _ _ o~i .. ao . io a wn~ pergunta, que os ban . 
. Menezes, dec!arÕÜ que es ta !!~--~ Li ,r;~ ~ueiros_ e os b:tnL"anos paul.s· 
u.emer1te couvencillo de Que Ob max ,.. _.., ·~ S derx-ram de c:Jln:;:>arecer á. 

tlt,gantes chegarão a ac:--rdo I que.l . :1' .1.Udl_euci& de c~nclll•ç~o. tevaa:.. 
am•nh3, na audJencta de ccn- •YI ·al'_- - ~ e.e1to na Procur"uor a da 
dlla~ão e inStrução. marcad" cão ·ustiça do T rabatho, em vir· 
p<ora ás 10 horas, no recinto d:l I ;Jorcl ude de to--r havido consrder•· 
lS'T' MAl 'el atraz(> oa entre~<,• aos te1e· 

1 CONCESSAO 01!. AMBAS A~ rz-~mas de notiflcaç ·o . 
· PARTES - "Consider• ndo - disse tex· 

Hn't'l t>tnbf'ra nã-. adlatl " as· , ...... ~'t: tu•filten:e -.que o ta t ct_~m de 
i ,. c- ,,... ar .. ~pPtir•se ai;O.r_§---=:·DJla a l é hu1~ 

~ 
~ 
I 

\);) 

I 

~ 
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ACÔRDO POSSIVEL AMANHÃ NO T. S. T. 
AUMENTO DE VENCIMENTOS DOS BANC 

~~JfRANSIGENCIA DE PARTE A PARTE,~ 

E ALTERAÇÃO 'DAS PROPOSTAS FEITAS 
O 81·. Ger~tJ(lcJ Bc1erra de l\lenez es Está C~uvt>nci<io de Que Have. 
rá Entend;mento, Na Auiü!encia de Amanhã - O ~aso de São Pau
lo - Não Se AJutite Balbfu:dia No Recinto-- Sabohrgem Na Entre
ga Das Notifica.:.;õ~s - ~união Levada a· Ffdtu, 0ntt!m, No Ga-

binete d4:l ~,r~siJ"Jlte do' T S T. 
T udo indica. qu(l haverá. ama- ae o ·bretldente do TS'I' quai.s o~ 

1 

"POn tando para as cadeir&5 
IJhã um acordo entre banquei · tc.-rm~ . ~ acordo ma i.S uu mo:· tcerca de 50) ut,w z•vE:ls pel• 
10S e bancarlos para a con: es- nco~ p.t~o en cre banqueiros " punJ,cu, decJàrou · j 
sâ<> do aumento de sa.lario p~el - Lauo4(1ol: ·. eS ' :.Lil'-'S • n1orm~o. - Não p€rmlto, aquj cteu.. j 
,e. do por estes ultimes . ue . ' -~u ve ttd USl&enclol a, J.ro. ma1or uuw e1·o de pes:;ca , 

!~a lando out em a unprensa.l uma 11Íra IJa r~ . rio que o necessanu p•ra o prc J 

c!epols de uma re~1ão · com &·. O . não será de 2u 1 ~>nch;mento cte~tas cadelfa~o 
JJ"rtes lev• c.a a efeito em seu [:-Or a totlos, mas SABOT/, ~:OM 

·gabinete, o . ~r':_siC!_ente .... do . ':{'r1_:-

1 
pu Le . ·coucedtda a crltP· Esçlareceu:!10s _..Q_ sr . uerald'· 

bunaJ Superior do :r!abalho. rio · ·.-lla.uquelros, tambel• · :ezerra de : .1enezc.s! responden· 
odnistro Gera~-Bezer;:~-- C!~ t-&o tp.ramcnte ao ar· .~.o a um:. pergunta, que os ban . 
. Menezes, declarou que es ta !!•·-i L>hr4 ': f. >~tlpular-se-a L Jueiros e os bam·arios paul.s· 
u.emente convencido de que Ob llllllÇ : Cif'do pelo t.a.o -~ s deix"ram de c :.J m;:~arecer a 
ut;gantes ch egarão a ac~rdo ·I bonca.r .o, l-at·.. .mdlenci& de c"nclll•çao. tevaa"' 
am•nh3, na audlencta de con· cyJ I,&II.. um• dtstrlbW · 1 e ~eito na Procur"dor a da 
cllia~ào e inStrução, marcadli câCl "• • n te oespr"· : usti~a do Trabalho, em vtr· 
para é.s 10 horas, no recinto dO I porei ude de to-"r havido constdera.· 
1 S'T' I .M.A 'el atrazo na entreg• aos te.. e· 
CONCESSAO DE. AMBAS AS Por bemo~ t.:l.lll ~"maa de nottflcaç :o. 

PARTES t.em geral oa - "Considt<r•ndo - d1sse \eX· 
tu•lm.ente - que o tato. v;:m de 
Ptipetlr.ae agora, · p:"IIS - a t:é hol~ 
~ partes · não receberam. ·aqu• 

• ' no Rlo, a noUflcaçào que lhe:. 

1
. 

~n\ .É:l ha ma.t• de un1a. s.Ule.na. 
~m carater urgenee creio que 
~... p:)de p resumir haJa algucn, 
'J"abalhando, nos corre:os e T e· 
'•·grafos, c nntra a. entrega de 
•.&ts 'noll!ica~ões. 

A.; partes fo ram inform• da~ 

ol'lo n,tkiarJo da im?rensa . 0: 
• l •••legram.as •inda ~stã.o a cau11- I 

llhO". 

o <101 
~nt.n n~ta capital, t 

, que cbegs.teJu os ca 
r locas, se h0 uvar. sera e.i1c"m1· 
uhado ao Tribunal ~eg.onaJ a · 
'U·•ba•lN daquele l:.$tauo, par• 
a d~ vida numolQK&~ao . 

t~AV ADMITE . BALBURDIA 
AurmO\l•U06 o pre•idente · cio 

Tncuual Supenor do 'Jraba!b<> 
uue ~o admJtlrà nenhum de. 
sacato 8qu~le Tnbun•l na au . 
ú.euc:a de am•nhl. Ao wenol 
"inal ele des•l!·dem, responder;, 
rulll o escoamento aa sal• e com 
ruedtdaa a1nda tnalll ener 2ic•s.. 
~P es:as ~ torn«rem necessa· 
fi"$ . 

&l ostrou·n05 o ar . GeraJac. 
Bezerra de . Menezes o rec1!'i:O I 
' nt.le s.e real.:z., rá. a fi.Udlencia e. 

~~-""- -· . - ------ I 

OS PRESENTI S 

Pinto de Carvalho, pre· 
·ld~nte elo Slndt~•to dos B ·n· 
~vE. que se fez acomP' n~ar ae , 
'><!:11 a-d.vcga.do, Alves Aires de I 
S arro:!, pres 'dente da Junta 
vovern•t·va do Sinctica to dOI> 
Bancar!Os do Rio de Janeiro ~ I 
A!'•c· i P • raguaçu. presidente dl' 
I!?U3.l Junta do S!nda•ato d~ ! 
Bance.r ios de São Paulo . I 

----
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Acôrdo entre banqueiros e bancários 
~CONTINUAÇÃO 

11 ~D A t.• P A G I N \ 
Depois de entendimentos que 

vinham se processando desde sá
bado último, por inir.!ativa do 
ministro Geraldo B€'zerra de 
Menezes, presidente do T. S . T., 
por volta das 10,30 horas, os re
presentantes da imprensa que 
alí compareceram tiveram ciên· 
cia de que os banqueiros e ban
cários do Distrito Federal ha· 
viam finalmente chegado a um 
acôrdo. 

Firmaram o acôrdo da audiên· 
cia de conciliação pelos banquei
ros o Sr. Raul Pinto dE' Carva
lho, Luiz Migliori o o advogado 
Carlos Raposo e pelos bancários 
Aires Alves de Barros, Jurandir 
Leão e Ariaman Veloso Jardim. 

As bases do a.côrdo foram as 
seguintes: 

1.0 - Fica concedido aos em
pregados em bancos do Distdto 
Federal e do Estado de Sii.o Pau
lo o aumento de salários na ba:.e 
de 15% (quinze por cento) a t:J • 
dos os funcionários (com orde
nados até Cr$ G.OOO,OO - cinco 
mil cruzeiros), calculados sôbre 
os salárlos de cada empregado 
constante da folha de pagamen
to de 31 de ju41lo de 1948 e que, 
na presente data, ainda estejam 
a serviço do me~mo empregador; 

2.0 - Fica cGncedido mais o 
aumento de 5~<, (cinco por cen
to), nas mesma.> condições, obri
gatoriamente, P. 80% (oitenta 
por cento) dos empregados de c;1. • 
da banco, sem limite de salários, 
ficando a critédo da adminisLra
ção de cada banco a distribuiçG.o 
ou não dos 5% (cinco por cen
to) dos funcionários restantes: 

3.0 - Os empregados admitidos 
após 31 de julhll de 1948 terão o 
aumento calculado sôbre os sa!â · 
rios da respectiva data de admi:;
são; os admitidos entre 1.0 de 
janeiro a 30 ue junho de 1949, 
receberão 50 % e os admitidos de 
1.0 de julho de 1940, ficam ex
cluídos do aumento. Mas, e:n 
decorrência do presente acôrcio. 
nenhum atual funcionário, cem 
mais de seis meses de serviço:>, 
poderá receber menos do que Cr$ 
1.000,00 mensais; 

4.0 - Ficam os bancos autoti
zados a compensar os aumentos 
espontâneamente concedidos po~:
teriormente à 'lilgência do acõrdo 
de 2 de julho de 1948; 

5.0 - os acôrdos celebrado:: 
particularment e entre os bancos 
e seus empregados a partir de 31 
de julho de 19.!~, çlevem adaptar
se ao acôrdo ue 2 de julho ú.e 
1948. 

6.0 - Os acôrdos celebradl'> 
particularmente entre os banws 
e seus empregados a partir de 31 
de julho de 1948, devem adaptar
se às condições mínimas do T;)re
sente acôrdo; 

7.0 
- Obrigam-se as partes ao 

cumprimento do presente acor-

do a partir de 1.0 de julho de 
1950; 

8.0 - A duração do presente 
acordo é de um ·ano, a coutar 
da data da homologação. 

Após a aceitação por partts 
dos banqueiros e bancários d~ 
Distrlto Federal, o ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes, sub
meteu-o aos delegados de São 
Paulo, havendo acolhimento fa
voravel por parte do senhor Ara
c! Paraguassu Barbosa, presiden
te do Sindicato dos Empregados 
de São Paulo. Os representantes 
dos bancos daquele Estado, se
nhores Ivanny Caiuby e Fran
cisco Costa Carvalho, levanta
ram a preliminar que não ti
nham recebido delegação para 
f!nnar um acordo. 

Solltavam assim permisalo pa
ra obterem autorização dO& res
pectivos sindicatos de São Paulo. 
Imediatamente foi providenciada 
uma ligação telefônica com o 
presidente do Sindicato dos Ban
cos, mas o mesmo até a hora em 
que :tora suspenso o serviço no 
Tribunal Superior do Trabalho, 
não tinha sido encontrado em 
São Paulo. 

Entretanto, 06 interessados es
peravam que até as 14 horas, 
quando se realizará a audiência 
pública, já tenham qualquer so
lução. 

Na referida audiência será fir
mado oficialmente os termos do 
acordo chegado. 
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Co ce:Wdo o aumento de 
sa,l ~?i o . aos bancarias 

I 

Acôrdo assinado 
balho- Um 

no Tribunal Superior do 
ano a duração do acôrdo 

Tra-

~10, 27 (Do corresponden t~ pe- , presidente do Tribunal Superior do I Menezes , foi assinado hoje , o 
lo te lefone) , - No gabinet':L__do_ Traba lho, sr. G!:aldo Bezerra de ~ (Conclui na 4.a poqina) , 

Concedido o aumento de salário 
(con:!usão da l.a pagina) , banco a d is tr ib uição ou nã o dds 

mcordo entre b anq ueiros do .Dis- · 20% dos fu ncionarias re s-
trit o Federal e do São Paulo -'Poro 
e umento - de oalarlos , pelos bart- 1 Os ,.mprega dos a d mit idos 
auelro1 , os srs . Raul Pintl de de ju lho d e 1948, ..j erão 
Carvalho , Luiz Migliora e Ca rlos ente calcu lado sob re os sa· 
R<;~p<>sO , e pelos b ancarias, os srs . na respectiva data d e a d-
Airea Alves de Barros, . Ju ra ndir os a d mitidos ent re 1 o d~ 
Leão e Arimon Veloso Jardim . O ione!ro e 30 d e junho d e 1949, re
acord.o , q 1 ~ obteve previamente a . Ceberõ 50% P. o s admitidos d epois 
e"'roveç&o d o or . Pa raguaçu Bar- de 1 o d1> ju lho d" 1949 , fi cam ex
b caa ., presidente do Sind icato dos cluidos do a umento . Em decorre n
~anqul!' iros de Sã o Paulo, constam cia 'do presente a cordo , n e nhum 
à erJ cla usul'll aequintes : atual fu nciona ria ' com mais de 5eie 

«la, - Fi.co concedido aos em~ meses de Sf' rviço poderó receber 
~ reqadoo e m bancos do Distrito menos de Cr$ 1 000 .00 mensa is; 

1 

• erl• rCJl e do Eata 9 o de São Paulo 4a . - F1cam os bancos oui orl·. 
' "'tp nen to d e s alatioa na b ase de zados a compensar o~; aumentos 
! 5'~ (a todos os funcion á rios com expontane ament e concedid os pose 
t rol.ena dos até Cr$ 5 .000 ,00 ) calcu- terlormen!e à vlq escia do acordo 
!<tdb1 sobre oa la rios de cada em- de 2 de ju lho de 1948. 
~regadoi constc:ntes da folha de 5o. - Os a cordo-s ce leb rados 
r>t!gamento de 31 d e julho de 1948 particularmente entre os bancos e 
t q u e, na pres€nte da ta , ainda seus empreqados , a partir d e 31 
·~tejam a serviço do mesmo em· de julho de 1948, d evem a dotar· 
J!'re , a dOI; se às condições mini mas d o pre-

sente a cordo : 
2c. - Fica concedido mais o a u- 5o. - Obriga m-se as partes a o. 

n-:ento d e s o~ nas mesm ac; condi- cumprimP.nto do a cordo a pa rtir, 
ç~es, obrigatoria mente, a 80% do1 de l. o de janeiro de 1950; 
empr•oadoa de cada banco, • •m 7a. - A dura ção do p re•enta 
li mites de salo~ios, ficando a cri- acordo é ~lar d J 

terio da adm1n!straç6o· de cada data ___d.Q--Jíomologoção.-. J 

I !!~~!!!l~ ~~~~.~!~~·; 
ta pelo aumento de seus 1•enci- caC.a banco, sem limites de sa
rnentos os bancarias mineiros, larios, ficando a criterlo dos 
cariocas e paulistas. Varias banqueiros a concessão ou nãQ 
manifestações foram feitas em dessa melhoria ao restante dos 
nossa Capital pa-ra que tal seus au..xl.liares; os empr2gados 
campanha ganhasse amplitude. admitidos depois de 31-1-48 te
Um memorial foi entregue, >Or rão o aummto calculado sobre 
uma comissão de funcionarias os salarios da respectiva data 
de varios estabelecimentos ban- de admissão; os empregac os 
carios, ás autoridades do Sin- admitidos entre 1 de janeiro e 
dicato dos Banqueiros. A elas- 30 de julho de 1949 ficam ex
se pleiteava um aumento de 20 cluidos da melhoria, m~ ~m 
por cento sobre o salario atual, decorrencia do acordo, nenhum 
alem d ç 500 cru<.~iros. P.mpregado com mais de 6 me· 

Ao mesmo tempo o processo ses c~ serviço poderá perceber 
relativo ao aumento pl~lteado menos de Cr$ _1. OO:J.O() men• 
corria os tramites legais pela sais. 
J ustiça do Trabalho e, em ses· Os aume~1to ; v;gor.uáo a 
são realizada ontem, no gabi- partir de juh1o proximo vin
net~ do presidente do Tribunal douro. e terá um ano de dura
Superior do Trabalho, presidi- ção o a cordo assinado pelo~ srs. 
da pelo ministro Geraldo Be- Raul Ponto de Carvalho e Luiz 
zerra . ~e Menezes bancarias e Migliori. pelos banqueiros da 
banqumros chegaram a um Rio; Iv:mi Calubi e Francisco 
acordo. São estas as bases do Costa Carvalho, pelos de nossa. 
mesmo: Capital : Airzs Alves de Barros, 

Aumznto de 15 por cento para Jurandir Leão e Ar! VelosQ 
torlos os . empregados de bancos Jardim, pe' os bancarias carla
do DJStri!o Federal e do Esta- cas; e Araci Paraguaçu Barba
do ~e Sao. Paulo, com venci- sa. pelos bancarias paulistas. 
men j,QS até Cr$ 5. 000,00, cal. · O acordo ceveria ser assina
cula_do sobre os salarios de 31 do. publicamente. ás 14 horn s de 
~e JUlho de 1948 ; aumento de ontem, no proprio T ribunal Su
" por cento nas mesmas coll· p('rior~ Trabalho . 
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IIUDI•tro Ger• ldo B ezerra üe )le· 
JIUI:iJ 

ESTABELECIDO . O .. ACORDO 
entre banqueiros· e bancários! 

--------~----·· · · -~- - · ----"· "•·'0----- - ·--- - ~ ·-· -···--- ---- • Na audiência de ontem 
• ' ' I 

perante o ministro Ge- J 
raldo Bezerra de Mene
zes, foi assinado o con
yênio destinado ao rea
justamento dos salários 
da numerosa classe -

As bases do acôrdo 
i\o · gabin~te do presidente 

·!c Trihunal Snperior do Tra
·Jalho, esta1!clo presente o mi· 
nistro Geraldo ~. Bezerra de 
\l <:> nez~'>s, seu prt>sidentc, Dor
vai de Lacerda, procurarlor e 
outros mt>rr.bros dessa côrte, 
bem como repr~entes t ios ban
queiros e hà'ncúrios , para 
mais unra audi~ncia de cond-

lliação. 
· Depois dt> entendimentos 

que vinham se proce~sando 
'\.. .(Çeae!al •• .... 11616· .. C'OL). J VI )q C 
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Estabelecido o acôrdo entre • • • 
( COn<'lUHilO •lu : • pí•g·.) 

des1le sáha1lo último. J)Or ini· 
cialiv:! tiQ mini.stt·o · (;eraldo 
l\[. Bezerra d~ Jl•nez <: s, por 
YOlt::t ria'! 10. :~0 i10ras, OS re· 
presenta•1tPo;; lia imprensa, ti
veram ciência rle que os ban
queiros e bancúrios rlo Ois· 
tr·ito Federal, haviam chega
do a um ~côrcto. 

Os srs. Raul Pinto ue Car
valho. J.uil. Xigliore e o ad
\·ogallÓ Cal'los R:1poso pelos 
hanquei'ros, Ait·l:'s Alves cte 
Barros. Jnl'anrlir Leão e Aria· 
man Vel0so Jnrdim, pelos I>an
c:.írios, acertaram as seguin
tes ba<;es: 

1< - Fica • conceJido ao~ 

empregactos em banco . .; do 
istrito Federal e do Estado 
de Sii0 Paalo o aumento dá 
saI á r i os na hase de 15% 
(quil12e por cento) a todos 05 
fundonii.rios (com ordenado~ 
IIIÍ' Cr$ 5. OOQ,OO (cincf rr.il 
cruzeiros), -calculados sobre 
os slllários de cada emprE'ga
do constan tPs da folha de pa· 

gn.menlo de 31 ae julho de 
1P.48 e que, na presente datà, 
ainda estt>jan~ a <>etvi~o uo 
nl'e~mo empregador; 

2• - Fica t'Oncêditlo maics 
t•n aumento de 5% (ciu-:-o 

por ~.:ento). nas mesmas con
diçõés, obrigatoriamente, a 
80~·fl (oilent!\ pot· cento) do~ 
empregados dç cada Banco 
sem limites de salários, fiean· 

'
1 do a critério da. administra

ção tlé rada Banco a dis tri · 
hu ido ou não rios 5% (cin• 
co "por cento) dos funcionú
rios r~stantes; 

:~· -- Os empregados ~dmi
lidos após 31 de julho de 
1918 terão o aumento cal· 
culaclo sohre os salários da 
r~>specth·a data de admissão; 
os adn: ilido~ entr~ 1 de janei· 
ro a. aO de junho de 1949. re
ceberão 50 ~ ó e os admitidos 
de 1 de julho de 1949, ficam 
exduidQs rfo aumento. Mas, 
em tlecorrt:l ncia do presente 
ac-órdo, nPnhum atual fundo
nãrio, com mais de seis me· 
sP.s de serYiço poder.l rece· 
ber menos dll Cr::l 1 . 000,00 
m€nsais. 

4<' - Ficam os Bancos au. 
torizarlos a eompensat· os au
rilen tos Pxp<m taneos concedi
dos posteriormente á vigê nc~a 
cto acôrdo de ~ de ju lho de 
1948; 

5• - Os acôrdos celebra
dos pari i('ularmente entre os 
Bancos e seus empregados a 
p!Wt'ir de :H r1e julho de 1948 
devem adaptar-se ao acôrdo 
de 2 de julho cte 1948; 

f;• - Os aeôrdos celebrados 
po.riiculai'Inente e entre os 
Bancos e S'.lUS empreg:;.dos :t 
jfortir de :n ue julho d-e 194.~ ,, 
d.evt~rn :1.dap tar-:s~ i!s condi· 
çõ~s rdnimas do presente 
acôn!o . 

i• ~ Obrigam-s~ as pl!rtes 
ai) conhel'i'mento Qd presente 
~e{· I·do a p!lrtit' de 1 de julho 
de Hl50;· 

8" -- _.\ duração dQ tlresen
te arôrdo é de um ano ». l'On·l. 
tnt· da tlata da homologar:tu . 

Após a aceita~·ão por parte 
dos hani.'OS e bancários 1!0 
Di:;trito Federal , o mi!l istro 
(;e, a lrte Rczerra dE\ l\lenezes, 
submeteu-o :tos delegatlos de 
São Pttulo, havendo acolhi
mento fayorúnl apenas por 
p!!rle de st·. Arací Paraguaçú 11 

Barhosa, presidente do Sindi-
·~ calo t1os. Empregados . de São 

Paulo. Os represE:ntantes d<>s 
bancos ltaquele Estado, srs. 

t Ivaní (..aiuhi e .Franci!co C.os· 
ta Can·alho, levantaram a 
preliminar que ni1o tinham 
rt:cebido delegaç.ão para nr
mar ntn acônio. Salicitavam 
assim, p~rmissão para oh te-
rem autorizariio do respecth·o 
Sindicato de São Paulo. Ime
diatl\ml'nl <' foi p rovid~neiada 
uma Ji_uatão t<:lefônil::l c.:orr: o 
tlresidP.nte do Sillt.lit•áto dos I 
l:3áneos. m:Js o m~srno a1~ a 
hora em qu~ ~uspt!ndia.mos o 
sen· i~;·o no Tribunal St;pt-r·ior I 
cio 'J'rahatbo, não lmha. ~;ido 
f:' ncontrade eu r Siio Po~ulo . 

Entret:mlo, os inleres.,ado.s 
. espe r:"· an~ q.ue. ate á. tarde ' ti· 1

1 ·I \"esse uma _ ~oluçã~.' =- --------:>-~-
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l Estabelecido o acôrdo I (('on.-lusllQ tl~ 1• "Aar.) 

entre ... 

t 

d!:'sde sáhado último, por ini• 
eiativa •IIQ mlnbltro Geraldo 
:!\1. He1.erru dli . .Meneie!!, por 
volta ela<; 1 O. :w horas, os re· 

I presenta•1te<> tia jrnprensa, ti
~ veram cii"nda ele que os ban-

queiros I! bancários do Ois· 
trilo Feder:\), ha,·iam chega
do a um acôrdo. 

Os srs. Raul Pinto de Car
yaJho, Luiz ~igliore e o ad
\"ogado Ca.-los Rapo!.O J)&Nl! 
b~nqueiros, Aires .-\h·.es da. 
Barros. J1,1randir Leito e .-\ria.· 
màn" Ycl0so Jardim. pelos· bait· 
cál"io,.,;, neertaram as s~uin. 
tes hascs: 

1• - Fiel\ conceJido 805 
-.. 

emprel{acfos em banC()Ji do 
istrito Federal e r.lo Estada 
de Siio Paulo o aumento d~ 
salários nu b•se· da 15% 
( q uin4e por cento) a lodos 05 
fundonãrios (com ord~tnados 
até Cr~ 5.000,00 (cinco rr.il 
cmzeiros), calculados sobre 
os &al:'trios dt> cada emprega
do constantes da folha de pa" 

Qamento de 31 ae julho de 
' t9-t8 e que, na presente data, 
ainda eslejam a .oerviço do 
ur-el>mo en\P.rE'gador; . 

2• - Fi<-a concedido rr.Ri!t 
um aumento dé 5% (ein(.'o 
por tento), nas mesmas con· 
<lições, obrigatoriarnentP., u. 
80S~ (oitenta por cento) do~ 
em;)regados de cada Banca 
sem limites dt> salários, fican
do a cl'itédo da administ1·a.,. 
!:iíO ,Je t:ada Banco a distri · 
huiç~o ou não dos !) 't;, ( dn• I 
t·o por cento) dos funcioná
rios restantes; 

l• -- Os empre;;;·ados arlmi~ 
lidos ::tpós 31 ele julho de 
19~8 terão o aumento ·cal
culado sobre os :.alários ela 
respecti•a data de admissão~ 
os aclir.itidos entr·c 1 de janeí· 

. ro a 30 de junho de 19-t9, re-
1 ceherão 50% e os admitidos 

de 1 de julho de 1949, ficam 
excluídos do aumento. Mas, j 
em tlecorre-ncia do presente 
act1rdo, nenhum atual funcio· 
ná,rio, con, mais de seis me· 
ses de serviço poder... reee
ber menos de Cr·lii .1. 000.00 
mensai s . 

41' - Ficam os Bancos au . 
torizados a compensar os au
mentos Pxpontaneos concedi· 
dos posteriormente á vigênci.:t 
elo acôrdo de :.! Je julho de
Hl4~; 

5< - Os acôrclos, celebra· 
dos parlicnl&tmeote entr6 os 
Bancos e !!CUs empregados. a 
pr-.,r·ti r rle :lJ ele julho de 1948 
de,·em adaptar-se 010 acôrdo 
de 2 de julho rlê 1948; 

6° - Os acôrdos celebrados 
particularmente e entre os 
Bancos e s~us empreg;;.dos a 
f)&rtir de :n de julho de 19i8 
devem adaptar-=se á~ condi· 
ções rr.ínirnas do pre:,ente 
acê r·cfo. 

7" - Obrigam-se as phí-te!f 
ao conhec;iruento od presente 

, ::.et· rclo a Jlartir dt: 1 de jullw 
de lf.15Q; 

I 8• -- A r!ur~·ão do prese n. 
~ te acôrdo é- cte un, ano a con· 

ta r da lia ta da homolog.:l~·ão. 
Após a aceitaçã-o J)()f f}:lrte 

dos haru:os e hancúdos cto 
Di:.trito :Fe~ra[, o ministro 
(ieral tlo Bezerra. de :\!ene-Les, 
submetetl-o aos d'el.eg.ados de 
São Paulo, hayendo acolhi-

~ m•ento fayor{\\:'!1 a.pe·nas pllr 
,, par:e de sr. A1:ací Pa·r3gua~ti 

fmrbosa, pr.,sidente do Sindi
c;.J.Io dos- Empregados de 3ft(. 
Paulo. 0:; re1,.>1·esent&.Hlc-<; àm, 
haneoo daquet~ Es)Ldo, sTs. 
Iva.ni L~iuhí e Frarrcisco C!~s· 
ta Can•alho, levantar·am " 
preliminar que não tinham 
rc::ct:hido delcga~ão pua nr
m~r um acôrctu. Solicita."am 
ast;i m, J)At·mi$São para. oht_e,. 
rem u~ltorizA{:iio do J"e.'ipe:t:íivo 
Sindicato de São Paulo. lme
dia-tantC'JilP foi pnwidenc:ia.t1a 
uma li_!ia~ão taiefónica con: o 
prt>sirrente do Sindicato elos 
Bancos. m:~s o mesmo até a 
hora e-Ín que suspendíamos o 
si!rvi~·o no Tribunal Sl:pt rior 
do TrRb3JlJo, não linha sido I 
encon Irado em São Paulo. 

Entretanto, os interessados 
cspe-rasalll' que até á tarde ti· I 
v esse urna solução . I --

~ 

..•. , .. 



15% DE AUMENTO PARA 0 BANCÁ
RIOS COM ORDENADOS AH S MIL 

CRUZEIROS 
E mais 5%, a critério dos bancos, a 80% dos 

em pregados - Não foi concedida ainda 
melhoria à classe de São Páulo 

Realizou-se ontem, às 11 horas,l sentante dos ban ~Jros de S . Paulo 

1 

na sala de se,;sóes do Trll:Hmal S11- pleiteou que os tos fOssem reme
perlor do Trabalho, a audiência de tidos ao Trlbun Regional do Tra
Instrução e conclllacão entre os I balho dali para ,.r examinado. Es- 1 
Similcatos dos Bancos desta Capl- tondo pràtlcan1e te 411~tmtado o au- , 
tal e de São Paulo e as entldRdes mt'nto p•ra os "ancàrlos carloc•s. 
dos empregado.' também das du11.s ]11lga'1'a oue o T .'tt .T . da 2 .& Região 
capitais. A ses~ão foi presldldR pelo •r11 o órgão comuetente oara dPII
mlnl.stro Geraldo ..BezPrÍa !le ?...iene- ~ h~rar sOhrr o prnb ~mil dos bRU<'A.
?'.e.s-;' preSidente daque e tribunal. '''os paullst~tll . Sua pret ençll.o rol 

l • "Sml1:!o as partes repre.sen ta das p elo' , aceita. 
11 ~rs. Ra111 Pinto de Carvalho e Lul:!l I 

I 
Mlgulorl pélos empregadores carlo- ASSINADO O ACORDO 
cas e os Interventores mlnlstellstu 

· .!unta governatlva dR entld•de dos c•s e a junt~ vomatlva Já ha-
Avres de Barros e Jurandlr L~ão, da \ Nessa altura Rnquelro.• carto- ~ 
bancé.rlos do Rio, além dos .srs. lu- Tiam entrado P •do para a t'On-

1 ny Caloby, pelos banqueiros e Aracy , cessão do aume ' Na sala de S"''o 

I Pnaguaçú, pelos bancários, de São 116M e.•tavam fiÍt a rP.pr~''"nta-
Pa ui o. r.6~s otJ,ol '" 1• os 

I 

I
, O 1\UNISTERIALIIITA REFL'I~TE 

TENDtNCIAS . . • 

Antes de Iniciar-se a audlencla a 

-lk~dl.oo .. .., 
no, o ~compa 
cidente provocado 

PlAD.\ OU ANEDOTA. 

reportagem do "Correio da Manhã" Coube no ap:ente mlnlsterl,llsta 
rncontrou diversos ]ornall.,tas na Ayres de .BArros rontP.r uma anPdO
ante-~ala do pre~!dente do T .S .T . ta . Pediu ao ministro Geraldo Be
No seu Interior estavam os repre- zerra de Mene?~.• que desculpasse o 
sntantes elos Interessados. Um re- l,...cldente ocorrido. ~le , A)·re• de 
norter dizia que a entrada fOra p•o!- Berros. tradn?la o pensamento de 
blda à Imprensa. Um funcionário 9.000 bpncl!rl t'S e r~'lre•l'nta va os I 
reatlnnou a Informação. Houve, po- de~ejos ele 4 .200 ••sodaclo• dn "'" 
ri'm apenas. um mal entendido, ou, dlcato. Nlng,em lhe <le'l lmport~n
por ' outra. uma exorbitância de dl- ela. alguns riram para fa7•r ccrn à 
reltos. O ~gente mlnl•terlallsta Ay- vela humorl•tlcR do "dono" do Sln- I 
res de Barros "barrara" um ]orna- d lcato dos Bancã.rlos . I 
llsta, dizendo-lhe à porta que não 
poderia. pen etrar na. sala gablnet<: . TEXTO DO ACORDO 

• Funcionou, assim, como continuo de 
confiança. Instante &.pós ~ E' 0 seo:u lnte o t•~to do acOrdo: 
Geraldo Bezerra de Men ateu- 'l.o - Fica concedido ao.s emore- I 
tt'eU aõS' j3to s~ ona a Imprensa . gaüos em banco< do Ol<t rlto Federal 
Declarou-lhe não existir qualquer e do Estado de São Paulo o aumen
prolblçã.o. Todos poderiam entrar. to de salários na base de 15"'0 (onln- I 
Nenhuma ordem déra. nesse sentido. ze por centol a todos os funcioná- I 
Com Isso. pois as col.sas nos seus \ rios (com ordenados até CI"' 5.000.00 
devidos lugare& . O u. Ayres de Bar- _ clnco m!l cruzeiros), calcul ados 

. ros lamentou ter fracaMado mais sebre os Fal<\rlos de c~tla empregado 
1 I uma. vez como continuo de estima• constantes da rólha d• pagamentO
. cão.,, Inegàvelmente, de~cobrlu, de 31 de julho de 1948 e que, n&. 

I multo tarde, tendências ate então presente data. ainda este .1~m a. ser-
ocultas... . viço do mesmo empregador: 

2 .o - Fica concedido mais o au
mento de S<", (dnco por cento). nas 

Passavam c:iota ou três minuto.~ mesmas condlcOes. obrlgatórlamen
das 11 horas, quando 0 ministro te. a. 80"{. (oitenta por cento), dos 

1 1 1 empregados de cada Benco sem II-

O IN1CIO 

Geraldo Bezerra de Menezes n c ou mites de salários, ficando a critério 
a audiência. Falou do ambiente de da. adminlstrttrão de cada Banco a 
compreensão mútua. Dl.sse que ~ distribuição ou nlo dos S<"o (cinco 
função da. Justiça. do Trabalho e 1 llarmonlsar as partes, razão porque por centol dos funclonár os re..tan-
agira. para que fosse solucionada em tes: 
pouco tempo a questão do aumento 3,0 - Os empregPdo.s ad m itidos 
dos bancários. Referiu-se A reunião após 31 de julho de 1948 terão o au
prévla. de sábado último. fazendo a mento calculado sObre os salários 
leitura de artigos do acOrdo. da respectiva data de admissão: o, 

I 
admitidos entre 1 de janeiro a 3~ 

PELA. ORDEM... de Junho de 1949, receberão 50% 
e os admitidos de I de julho de 1949, 

o sr. Francisco Trajano de OJI- ficam excluídos do aumento . Mas. 
veira. presidente da Comissão de em decorrência do presente acOrdo, 
Defesa dos Bancários. estava pre- nenhum atual funcionA.rlo , com 
sente juntamente com algumas de- mais de neL~ meses de senlço. po
zen as de companheiros. Quando o derá receber menos de Crll 1.000.00 
ministro Bezerra de Menezes terml- mensais . 
nou as suas considerações o sr. Tra- ~.o _ Ficam os Bancos a u torlza
jano de Oliveira pediu para. faln ~os a comnensar os aumentos ex
pela ordem. O presidente do T.S.T. 'pontaneamrnt~ conce-jldos poste
chamou-lhe atenção, moderadamen- rlormente à ,·lgéucla do acOrdo de 
tE, dizendo não ser permitido fala- 2 de julho de 1948 
rem pessoa.s estranhas. O sr. Tra.- s.o - Os acôrdo.~ celebrados par-

' jano de Oliveira Insistiu. O magls- ticularmente entre os Ban cos e seus 
trado, deixa-o falar dois minutos . O empregados a partir de 31 de Julho 
orador trouxe a baila. a a~em"Jé:a I de 1948 devem adaptar-se ao côrdo 1 
do dia 16 de fevereiro, acen uan o. de 2 de Julho de 1948; 

- Os bancários desautorlsaram ll 6 o - Os acOrdos celebrados par -
Jw0,ta f0~~at~:rafJ0 SI~~~~~;~· de t!cÚiarmente ePtré os Bancos e seus 

m n r Pediu empregados a partir de 31 de julho 
M.enE;zes tocou os tlmpanos.d t I d~ 1948 devem Rdaptar-•e à.s con di-
ao oradgr que T~e 1:!~st~s:e Olfvel~a~ çOes mínima• do presente acOrdo: 
buna. sr. a. 11 7 o _ Obrigam-se u partes ao 
Antes . de ret!r~r-~~ ~r~t~~'as~:e a eu,;,prlmento do presente acOrdo a 
!1cavam os pro es · 

1 

partir de J.O de .1•melro de 1950 ; 
O CASO PAULISTA 8.o - A duração do presente a.cOr- ~ 

do é de um ano a contar da data 
H~uve um caso paulista. . o repre- da homologação. 



FIRMAOO O ACORDO PARA AUMENTO 
DE-YEt~CIMENTOS DDS BANCARIOS 

Estabelecida a majoração c1e l:5 ~o sohre os salarios 
percebiuos em iH ele julho de 1948 

d~,I
Su,erlor do 

Bezer:·l de 

, são; os .ldn1ltlctos <·ntre l .o c! P la
ne; ro e 30 de junho de 1049 rece
berão 50 <;. e os admitidos clepo!s 
de I. o de julho de 1949 ficam 
e>=clutCo.s do aur-1ento. En1 de
c(lrrenoia do presente acordo, ne
nhum atual funcionaria com mais 
cie seis meses de serviço poderá 
receber menos de mil c:·uzelros 
mensais; 

Menesda, t6r1!llii111ã.do h oje , f !ITI' I
tientt:!. o acordo entre banqueiros 
e oa i:ün cnrlos de Distrito Fe
deral e de São Paulo. Firma··am 
o acordo, pelos banqueiros, os us. 
Raul Pinto de Carvalho, LUis Ml
gllorl u Carlos lt.tposo, e, pelos 
bancarias, os srs, Aires Alves de 
Barros, Jurancllr I,eão e Arlman 
Veloso Ja·:dlm. Do acordo, q11c 
obteve previamente a eprovaçúo 
do sr . Aract Paraguaçu Bacbosn. 
presic!e;1te do Sindicato dos Bn•.<
C·ll'I OS de São Paulo, constam as 
clausulas .~ eguintes: 

4.a - FICllm os bancos au tori
zados <• ~ompensar os aumentos 

I espcnt·.:. r.ea Jnente concadldos em 
data posterior à vlgencta do ncor
do de 2 de junho de 1018; 

5. a - Os acordo~ cale brados par
ticula!·mente entr8 os banco"- e 
seus empregados, 1\ partir de 31 
de ju~ho de Jfl ' 6. drvt"'' adnptr:r- e 
ú;: cond'çOes mlnlmes do l>resen 
te •::tcorclo: 

6.a - Obrl <nuu-se as partes ao 

! .a - Fica con~edido aos em
p regadoR em bancos do o· strito 
Fed ar •. 1\ e elo EstaC:n de São Paulo 
o aumento ele sa 1arlos na base d• 
15 'Õ a todos os funcionarias com 
ordenado at6 cinco m!l cru~elrQ9 , 
calculados sob-6 S·llario.• de ca
da emp:·egado constantes da fo lha 
de pagmnento de 31 de julho de 
1948 e que, na pr:sente data, alu
da es~5jam a serviço do me~mo 
t'mpregador; 

cur· r:men1o <'o ac · :io. a partir 

I de I. o de ' r · ellro de 195e : 
7 a - A dt•r:--,..t!o do pr~sente 

acon'o é d ~ u1n ano. -3 contar da 
f data da húmolog·1Qáo." 

2.a- F:ca concedido mais f' au
mento de sco nas mestnas c·nn di .. 
c;ões, obr 'ga torlameute, a 80•1 dos 
empregados de cudn banco, •em 
Jm11tos de salarios. ficando ~ cri- 1 

terio da a<imln!stra~ão de c~cl-l 
banco a dlstrlbulçúÓ ou nll."l dos 
5% r.Cl.'i 20% dos funcionarias res 
t sntes; 

3. o - Os empregados admitidos 
após 31 de julho d~ 1948 te:·ão o 
aumento calculado sobre o.s sala
nos u a respectiva data d e admls-

~-<F~ 4 Q}J~~ 

~~~ 2.8 ~ 
~ ~--!95"0 
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Banqueiros e ba.ncarios chega,- · ros) , calculados ~.obre salarios de 1 de juLI-ul d8 1948 deve.>n a.da.pta.r. 
. , rant afinal a um acordo, na re- cada empregado constantes da fo- I se ao açordo de 2 de ju!ho dlt 
' união hoje realizada no gabinete lha de pagamento de 31 de julho 11)4-...8; · 
I do ·Presidente do Tribunal Sup:- d~ 1948 e que, na presente data, .. 6) Obrigam-se a.s pa.rt.es 
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rior do Tmbalho, na qual est1- amda estejam a serviço do mesmo cumprimento do presente aeorda. 
vera.m presentes o mL'listro Ge- empregador ; . . a parrtir de 1 de julho de· 1950; 
raldo M . Bezerra de Menezes, seu .2> Fica concedido mrus o au- 7) A duração do presente ·acor .. I presidente, o· Sr . Dorval de La- mento de 5o/o- nas mesmas condi- cl!o é de um ano a -oonta.. c!lr 

I 
cerd!!., procurador junto aos mem- ções, obrigatoriamente. a 80% dos data da homolog~é.o . -
bros dessa Corte, bem_ como re- empregados de cad~ banco ~m Submetido esse ãcordo aos de-> 
presentantes das classes lltigan- limites de salarios. f1cando a cri- legados de São ·PaulO, ~El ime.o 
tes . Depois de varies debates, foi terio da admlni?t: açã.o d~ cada dia:tan1ente aceitação por pa.rte 

1 :firmado 0 acordo entre os Srs. banco a dlstribwçao ou nao dos do Sr . A.racy Par:igua...<sn Barbo& 
Raul · Pinto. de Carv,alho. LUIZ 5% aos 20% dos functonarios res- sa., presi~nie do Sindicato d"'
Mlgliorl e o a.dvogàdo Carlos Ra- tantes . . Empregados de São Paulo . os 
poso, representando o Sindicato :t) Os empregados a.dm!l.tidos Srs . Ivan! Caiuby e 1'1-"&!'..cs!.~C) 
dos Bancos, e Air~ Alves d: Bar- após 31 de julho de 1948 terão Costa Carvalho, rep..-..esente.ntes 
ros, Jurand!J' Leao e Anaman 0 au..rnento cadculado sobre os dos bancos daqu~le E__~ le• 
Veloso Jard1m, pelo Sindicato dos salarios da respectiva data de vant.aram a pnillmlnai de qU8 
Emprega4os em Estabelecimentos admissão ; os admitidos entre 1 não tinham recebido delegaçãd 
Bancarlos . As bl!l!es são as se~ de janeiro e 3{) de junh.o de 1949 p~ra firmar um acordo. Diante 
gu!ntes: receberão 50 % e os admitiâos de. dtsso, foi JJ<l'ovldenciaJCla. uma. lf. 

1) Fica conc~ido a.os empre- pois de 1 de julho de 1949 ficam gação telefôndoa. com o presiden• 

11 
gados em Bancos do ·!>!strito Fe- excluídos do aument.o . Mias. em te do .Sindicat-O dos :Bancos da 
dera! e do Estado de São Pa.ulo decorrencia do presente acordo, capital bandeirante, cuj:a. respo.s. 
o aumento de salarios na_ base de nen..<mm atual funcionaiiio com ta. a té à hora em qtJe eneerrãe . 
15% a. todos os funcionanos (cm_n 1 m ais de seis de serviço, poderá vamos a .presente nota :não ha.via . 

:ordenados até cinco mil cruzel- 1 receber menos de mil cruzeiros sido ;recebida. 
mensais . ~ S . PAULO 

4 ) Ficam os bancos autoriza.- A questão, portanto, fie& de-
dos a compensar os aumen tos pendente a.penas da pa.la.vra. oft• 
espo11taneamente concedidos pos-- cial dos empregadores de ·SA.O . 

·
1 

teriormente à vlgencia do a.cor- Paulo . Por isso o caso &eri. deeo> 
d.o de 2 de junho de HMI8 ; tinado à Justiça do Trabalho da,. 

I 
5) os acordos celebrados par- quele Estado, esperando-se, eo!l! 

ticularmente entre os bancos e certeza, a homologação, o que en• 
seus empregados a partir de 31 cerra o assunto. 
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PURA INTRIGA 
DOS .. 'COMUNISTAS 
Nenhuma promessa de · 
reduzir de 50% o aumen=
to concedido aos comer
ciarios - Desmentido do 
Jresidente do Tribunal 

Superior do Trabalho 
O jornal comunista anun

ciou que seria reformada, no 
TríbWlal Superior do Traba
llw, a. decisão do TribWlal 
Regional. concedendo um au
mento de 30 % aos comercia
rios. A noticia. encerra, no 
entanto, uma intriga. perigo
sa . O presidente daquela Cor
te, Sr. Bezerra de Menezes, 
teria sido procurado pelo pre
sidente da JWlta Govemativa. 
dos Ba.ncalrios, o qua.l lhe fez 
uma. queixa. Lamentava que 
os banca.rios só houvessem 
obtidci 15%, ao papso que 
~ comercia.rtos conseguiram 
30%. O presidente teria. en
tão promettdo retanna.r a de
clslío da estemci& inferior a. 
:tlm de par b&no&r1os e ~
da.tiClll em situação equiva
len4le. Desceria, pois, pali'&. 
10 ~ iG aumento dos empre.. 
l'ldol De) comeroJo. 

Ollftdo pelo O GLOBO, de
~ o m1DJatro Geraldo Be
...,., de Melleses que nio tem 
:tand re ,,.., a noUcta. veiCUla
da pelo oqio comWlista . 
Acn.eentol.l que se houver re
cuze, ele será dirigido ao T . 
S. · T •• que o a.preclari sobera
na.mtllllte. De qualquer ma
neira. o que é preciso esclare
cer - acentuou o ministro 
~raldo Bezerra. de M.~nezes 
- é que o presidente do Tri
bWla.l Superior do Trabalho 
não fez nenhuma declaração 
a respeito. 


