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Todo ano, em meados de outubro, a diretoria 
do Sindicato envia solicitações alertando para a 
manutenção dos sistemas de ar-condicionado. E 
todo ano nos deparamos com o mesmo problema 
em todos os bancos. As condições de trabalho 
quando chega o verão ficam impraticáveis para 
a categoria bancária e o atendimento precário 
à população da Baixada Santista e turistas de 
outras regiões. Os bancos só querem lucrar e 
nada oferecer, esta é a tônica do capital. Por 
isso, juntamente com a categoria, estamos para-
lisando as agências sem condições de trabalho e 
pressionando para rápida solução.

Veja as várias agências que estavam com seus 
aparelhos prejudicados, desde o fim do ano, pela 
falta de sensibilidade e irresponsabilidade dos 

Bancos com seus traba-
lhadores e a população 
em geral:

Santander: Guarujá, 
Santos/Independência, 
Praia Grande, Praia 
Grande/Vila Tupi, 
Santos/João Pessoa e 
Santos/Ana Costa II;

Banco do Brasil: Santos/Galeão Carvalhal, San-
tos/Boqueirão, Santos/Oswaldo Cruz e Santos/
Estilo Epitácio Pessoa e São Vicente/Frei Gaspar;

Itaú: São Vicente/Cidade Náutica e Santos/XV 
de Novembro “Personnalité”;

Bradesco: Santos/Aquário e Itanhaém (antigo 
HSBC);

Caixa: Santos/Nossa Senhora de Fátima, San-
tos/Gonzaga, Bertioga, Guarujá/Ilha de Sto. 
Amaro, Praia Grande/Litoral Plaza Shopping e 
Praia Grande/Cidade Ocian.

Após enviar ofício à diretoria do banco Santan-
der exigindo equipamento de segurança como 
porta giratória e vigilantes para a agência de 
Cubatão, Av. 9 de Abril, 2270, a diretoria do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
paralisou a unidade das 8h às 16h, dia 28/12/16.

O Santander está implantando um novo tipo 
de agência denominada Ponto de Atendimento 
(PA), somente com gerentes e caixas eletrôni-

cos onde o cliente não pode depositar, mas sim 
sacar e pagar contas. Os caixas são reabasteci-
dos por uma empresa de vigilância. Porém, os 
gerentes e clientes estão totalmente indefesos e 
correndo risco de morte. Estão sujeitos a serem 
vítimas de um arrastão, assalto a mão armada 
dentro da unidade.

De acordo com Eneida Koury, presidente do 
Sindicato, visando a proteção e maior segurança 

dos empregados e clientes 
do Santander, exigimos que 
sejam mantidos vigilantes 
durante tempo integral e 
instalada porta giratória, 
nos termos do art. 2º da Lei 
Federal 7.102/1983.

“Protocolamos um ofício, 
dia 19/12, dando prazo para 
colocação até dia 27/12/2016. 
A única resposta foi de 
empurrar uma reunião para 
janeiro. O problema se 

arrasta desde outubro apesar das constantes 
cobranças do Sindicato. Então fechamos para 
alertar o Santander de que não vamos tolerar 
que os bancários trabalhem sem segurança”, 
diz Sirandi da Silva Santos, secretária de Saúde 
e Segurança do Trabalhador do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região.

Reunião com Fabiana da Relações 
Sindicais

A diretoria esteve reunida no Sindicato com a 
superintendente de Relações Sindicais do ban-
co, Fabiana Ribeiro, onde trataram de assuntos 
como falta de segurança nas unidades PAs, 
manutenção de ar-condicionado, cobranças por 
metas, assédio moral, demissões e outros assun-
tos referentes aos funcionários. “Foi entregue 
um documento relatando a precarização das 
condições de trabalho nas agências e cobrada 
outra reunião, dia 24/1, no sindicato, com as 
respostas e soluções para os problemas”, diz 
Fabiano Couto, secretário de Comunicação do 
Sindicato e funcionário do Santander.
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Santander arrisca a vida dos bancários em Cubatão

“Não tem jeito, mesmo o Sindicato enviando ofícios, 
nos últimos anos, às superintendências solicitando a 
manutenção dos sistemas de refrigeração e paralisando 
agências, os bancos não tomam as precauções necessárias. 
Dinheiro não falta!”, ressalta Eneida Koury, Presidente do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região

Paralisações contra o inferno dentro das agências

Calor toma conta e prejudica bancários na Baixada Santista

A Secretaria de Imprensa e Comunicação do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
produziu um site totalmente personalizado e 
adequado aos bancários e bancárias, lançado 
em 11/01/2017, data do 84º aniversário de fun-
dação da entidade. O site permite uma visuali-
zação e pesquisas mais ágeis. É funcional para 
quem utiliza dispositivos com telas pequenas, 
como celulares e tablets, ou dispositivos maio-
res como notebooks ou microcomputadores.

A apresentação mais atual, moderna e leve o 
torna mais agradável e simples a navegação. 
“Ele é muito diferente de um modelo pronto. 
Já havíamos iniciado a personalização para as 
funções e assuntos de interesse da categoria, 
com adequação das imagens e textos para os 
variados tipos de dispositivos (telas), em 2015. 
Agora, aperfeiçoamos visando a comodidade 
na rapidez de acesso, navegação e pesquisa”, 
afirma Adriano Trindade, web designer e dia-
gramador do Sindicato.

“A produção é totalmente dos funcionários da 

Secretaria e objetiva e valoriza ainda mais as 
imagens e notícias abastecidas por jornalistas, 
proporcionando mais informação em tempo 
quase real a todos que acessem, mas principal-
mente à categoria”, diz Fabiano Couto, secretá-
rio de Imprensa e Comunicação do Sindicato.

“O Sindicato também investe na comunicação 
por meio de informativo impresso, whatsapp, 
Twitter, Google+ e facebook. Fique por den-
tro, acesse, leia e compartilhe nossos canais 
de comunicação”, finaliza Eneida Koury, 
Presidente do Sindicato.

Sindicato lança novo site mais ágil  
e atual para a categoria

O site é adequado a todos os tipos de telas, do celular ao micro

Diretoria encerrou 2016 paralisando por mais segurança

“O nosso Sindicato conquista vitória histórica 
e pioneira para a categoria bancária. A Justiça 
do Trabalho de Santos acolheu ação coletiva e 
exige que a Caixa Econômica Federal respeite 
a jornada de 6 horas para todos os empregados 
admitidos até 14/9/1998, inclusive gerentes e 
gerentes gerais. A ação foi conduzida por nossa 
assessoria jurídica, sob a responsabilidade do 
advogado Rogério Ferreira Borges. Afirmo ain-
da que um sindicato forte é imprescindível na 
defesa dos direitos da categoria. Proteja-se con-
tra os ataques dos patrões sindicalizando-se”, 
ressalta Eneida Koury, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região.

Sindicato ganha ação sobre jornada de 6h para 
empregados da Caixa

Quem caminha 
sozinho pode até 
chegar mais rápido, 
mas aquele que vai 
acompanhado, com 
certeza vai mais 
longe.

“
Clarice 
Lispector

Local: Av. Washington Luiz, 140

ATENÇÃO BANCÁRIOS DA CAIXA

Plenária
 Pauta: Esclarecer sobre ação  

vitoriosa da jornada de 6h31 de janeiro
terça, 19h
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A Caixa Econômica Federal pretende se-
guir o exemplo do Banco do Brasil e planeja 
privatizar parte do banco lançando ações na 
Bolsa de Valores. O governo golpista de Te-
mer deve fazer um novo programa de aposen-
tadoria incentivada com objetivo de atingir 10 
mil empregados.

Dirigentes do banco fecharam sua proposta 
para o Programa de Demissão Voluntária 
(PDV), que deverá ser aberto no fim deste 
mês com adesão até o início de fevereiro 
como apurou reportagem, em 4/1/17, da Folha 
de São Paulo.

A instituição também estuda possibilidade de 
transformar cerca de 100 agências que não 
dão lucro em postos de atendimento, transfe-
rir de local, ou fechá-las em último caso.

Sobrecarga

Por falta de empregados, a sobrecarga de ser-
viços e o adoecimento são realidades dentro 
do ambiente de trabalho. As contratações es-
tão paralisadas há dois anos. A Caixa tem 30 
mil aprovados esperando na fila. Nos últimos 
anos, cerca de 5 mil empregados desligaram-
-se por meio de Planos de Apoio à Aposenta-
doria (PAA) e PDV.

Especuladores querem dinheiro de pro-
gramas sociais

A Caixa patrocina o Fundo de Financiamen-
to ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 
Repassa recursos das loterias para projetos 
sociais e instituições subordinadas ao Gover-
no federal atuando na área de esportes, segu-
ridade social, educação, cultura e segurança 
penitenciária.

O banco centraliza operações como o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
Programa de Inte-
gração Social (PIS) 
e Habitação popular 
(Programa de Arren-
damento Residen-
cial - PAR, Carta de 
Crédito, FGTS, entre 
outros). 

É agente pagador tam-
bém do Bolsa Família, 
programa de comple-
mentação de renda do 
Governo Federal e do 
Seguro-desemprego.

Atua ainda no finan-

ciamento de obras públicas, principalmente 
voltadas para o saneamento básico, destinan-
do recursos a estados e municípios. Também 
faz a intermediação de verbas do Governo 
Federal destinadas ao setor público. Acima de 
tudo, a Caixa Econômica Federal é um órgão 
público controlado pelo Tesouro Nacional da 
República Federativa do Brasil. 

Não resta outra saída aos bancários e bancá-
rias a não ser LUTAR contra o fechamento 
de unidades, por uma Caixa 100% pública e 
seu papel social!

Temer 
pretende

10 mil da Caixa até 
fevereiro

DEMITIR 

A luta é a única saída contra a privatização

O Sindicato tem compromisso apenas e exclu-
sivamente com a categoria. Para isso, coloca à 
disposição para reclamações e denúncias o tele-
fone (13) 3202.1670 e a diretoria. Mas também, 
principalmente, o e-mail: santosbancarios@
uol.com.br e a ferramenta Fale Conosco no 
site www.santosbancarios.com.br. Em todos os 
casos mantemos sigilo absoluto. O Fale Con-
osco conquistou a confiabilidade durante os 
últimos 17 anos de atuação recebendo milhares 
de denúncias até hoje. Portanto, não entre na 
conversinha dos outros!

Fale Conosco tem 
credibilidade  
de 17 anos

Denuncie, sugira ou reclame pelo Fale Conosco

santosbancarios.com.br/#faleconosco

acesse 
e faça sua
denúncia


