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SINDICALIZE-SE
defenda-se e utilize todos os serviços do Sindicato

Banco fecha mais de 200
agências, pág. 4

Denuncie assédio moral
imediatamente, pág. 3
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Seus direitos, salários e benefícios
precisam de uma defesa forte!
Todas as bancárias e bancários podem e devem contar com o Sindicato na defesa de seus direitos conquistados pelo movimento sindical.
Este ano conseguimos manter os
direitos e o aumento acima da
inflação, outras categorias não conseguem nem a inflação. Assim foi
com PCR, PLR, reintegrações, 13ª
cesta alimentação, bolsa educação,
plano de saúde, jornada de 6 horas.

Sindicalize-se

Além das lutas contra o assédio, as
demissões, a segurança etc.
Podemos citar a luta, semanas
atrás, da diretoria pela reinstalação
de portas giratórias em agências do
Santander. E lembrar da nossa luta
nacional contra a retirada das portas pelo Itaú, Bradesco e Unibanco,
em 2012. E a colocação de porta
giratória, em 2016, na unidade

bancários

Fique
sócio

São Vicente/Frei Gaspar depois da
pressão em reunião com o banco,
na sede do Sindicato.
Atenção, os ataques dos bancos
contra seus direitos se intensificam
e precisam de uma resposta de um
Sindicato forte!

e tenha tudo isso para você e sua família!

O Sindicato é um instrumento de
luta dos trabalhadores. Quanto
mais sócios maior a nossa força
para enfrentar os banqueiros, seja
nas campanhas salariais ou nos
problemas do dia a dia, tais como:
Assédio Moral, doenças ocupacionais, assaltos, defesa contra demissões ilegais e todos os direitos
devidos e muito mais.

Convênios e serviços
O Sindicato mantém convênios com diversas universidades (Unisantos,
Unisanta, Unimonte, Unaerp, Esamc, Unilus...), colégios (Objetivo, Santa
Cecília, Treinasse, Casa Branca School, etc), academias, centros estéticos
e muitos outros serviços para os associados e seus filhos. Somente com
os descontos você paga a mensalidade do Sindicato e tem direito a todos
os serviços oferecidos como:
1 - Defesa dos salários e direitos da
categoria;

5 - Locais para festas;
6 - Convênios em universidades, escolas, academias, centros estéticos e
muitos outros;

3 - Quadra de futebol soçaite;

7 - Barraca de Praia;

4 - Piscina e churrasqueira;

8 - Colônia de Férias;

EXPEDIENTE

2 - Atendimento jurídico nas áreas
cível, trabalhista e previdenciária;

9 - Sede totalmente informatizada
e toda uma programação que inclui
torneios de futebol soçaite, coral, bar
cultural, palestras e outros.
O sindicato só existe por causa dos
bancários. É preciso entender que
fortalecer o sindicato é fortalecer a nós
mesmos. Juntos Somos Mais Fortes!!!
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#semprenaluta!
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Denunciar é único modo de acabar com Assédio Moral!
Assédio moral é a exposição repetitiva e prolongada dos trabalhadores e trabalhadoras a situações
humilhantes e constrangedoras,
durante a jornada de trabalho e
no exercício de suas funções. É
praticado pelos chefes contra seus
subordinados. São condutas desumanas e sem nenhuma ética.

submetem a humilhação, acarretando vários tipos de doenças como o
stress, a depressão, doenças cardíacas, psicológicas, entre outras. O
que leva uma categoria jovem como
a bancária a se refugiar em remédios tarja preta piorando a situação.

Muitos se calam com medo de
perder seus empregos e assim se

O único modo de solucionar esse
problema é DENUNCIAR!

Denuncie já!

Se você é vítima, ou já presenciou
alguém sofrendo violência moral
no trabalho, procure os diretores
do Sindicato, envie e-mail: santosbancarios@uol.com.br, Whatsapp
(13) 99209.2964, pelo Fale Conosco do site: santosbancarios.com.br
ou telefone (13) 3202.1670.
Ocultar a agressão por medo
de represália só fortalece o
agressor!!!

Professor da Unicamp aponta farsa na reforma
da previdência
Em audiência na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado, o economista e professor da Universidade
de Campinas, Pedro Paulo Bastos,
questionou os dados usados pelo
governo para embasar a reforma da
Previdência (PEC 6/2019). Segundo Paulo Bastos, seus estudos utilizam a mesma base de cálculos do
governo, mas não apontam necessidade econômica de uma Reforma.
“Tomamos um susto quando recebemos, em agosto, as planilhas
do governo com os cálculos que
embasavam a apresentação feita

Governo calcula errado para retirar aposentadoria

pelo Secretário da Previdência
à imprensa, em 25 de abril... Os
estudos técnicos que justificam a
reforma e suas supostas economias não resolvem o problema.
André Passos, Henrique Sá Earp

e eu mal acreditamos. O susto foi
maior quando se percebeu que as
planilhas não faziam sentido. Elas
não podiam estar calculando o que
diziam calcular”, escreve Bastos
na Carta Capital.
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Itaú fecha mais de
200 agências no País
O movimento sindical cobrou
explicações à direção do banco
sobre fechamento de centenas de
unidades em todo o Brasil, conforme noticiário.

não tinha este objetivo, até agora
fechou mais de 200 no País. Na
Baixada foram três e mais 1 terá
o atendimento encerrado em São
Vicente.

Apesar do banco garantir que

“Estamos acompanhando o mo-

vimento do Itaú em nossa região
e as realocações com o aumento
da distância do seu deslocamento
de casa para o trabalho”, afirma
Guto Filho, diretor do Sindicato
dos Bancários de Santos e Região
e funcionário do Itaú.

Sindicato reverte demissões de
dois funcionários neste ano
Em fevereiro de 2019, a diretoria do Sindicato reverteu
duas demissões de funcionários com problemas de saúde lotados nas agências Santos/Vila Belmiro e Peruíbe.
Conte com toda a diretoria do Sindicato eleita para o
mandato de abril de 2019 até março de 2022. Os representantes dos bancários do Itaú são: Elcio Quinta,
Guto Filho, Carla Renata, Marcio Fidêncio, Raphael
Fernandes e Cláudio Salgado.

Sindicato segue na luta contra demissões

DENUNCIE!
Veja os canais do Sindicato disponíveis para fazer sua denúncia:



Fale Conosco no site: santosbancarios.com.br



Facebook: facebook.com/santosbancarios



WhatsApp: 13 99209 2964

 Converse com um diretor

Tenha o
Sindicato ao
seu lado para
defendê-lo!

SINDICALIZE-SE!

