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Um dia pode ser você!
Quero deixar meu relato como exemplo para muitos colegas

bancários, que como eu não acreditava na força, respeito, cora-
gem e dedicação do nosso Sindicato. Fui demitida em 29/06/05,
mesmo trabalhando com atestado médico desde 16/06/05. De-
pois de 13 anos dedicados ao ABN Amro Real, sai da agência
sem noção do que fazer e desamparada. Foi quando pensei em
telefonar para o Sindicato, com a ressalva de "não ser sindicali-
zada", porém fui atendida com toda presteza, carinho e dedica-
ção pelos diretores e funcionários.

Naquele momento me senti envergonhada de nunca ter me
sindicalizado, pois como muitos nunca procurei saber como é
realizado o trabalho da nossa entidade. Hoje, abalada emocio-
nalmente, enquanto aguardo a resposta do Real, é que consegui
enxergar a força e a luta de nosso Sindicato por nossa categoria.

Nós bancários não temos o respeito devido com nossos cole-
gas e diretores da entidade, que passam de agência em agência
distribuindo informativos. Sabe por que? Porque estamos condici-
onados a baixar a cabeça, quando os banqueiros exploram e nos
pressionam para atender filas intermináveis, cobrir horários de
outros, sem pagar hora extra para conquistar novas contas; auten-
ticar e vender produtos, muitas vezes trabalhando doentes.

Enfim, nem olhamos no rosto dos diretores do Sindicato quan-
do eles vêm na agência. Posso falar isso de boca cheia, pois
todos estão vendo a paralisação que eles fizeram no Real/São
Vicente, mesmo nunca tendo sido sindicalizada.

Pessoal, hoje fui eu, um dia pode ser você! Acredite, eu me
achava eterna dentro do Real. Devemos o maior respeito ao Sin-
dicato, são os únicos que nos enxergam como seres humanos e
não como máquinas ou números!!!
REJANE LEY DEL VECCHIO, funcionária do Real/São Vicente

Para denunciar ou sugerir basta escrever para
Av. Washington Luiz, 140 Encruzilhada - Santos - SP

CEP 11.050-200 ou enviar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

PALAVRA DO PRESIDENTE

Um site dinâmico e atualizado

P e d r i n h o

O site do Sindicato
foi criado em 2000
para fazer parte do
conjunto dos canais de
comunicação da enti-
dade, ao lado do In-

forma-
t i v o
B a n -
cário e
dos di-
versos
j o r -
n a i s

específicos. Para
acompanhar as inova-
ções, a dinâmica e a
importância da infor-
matização na vida dos
trabalhadores, a dire-
toria lança "um site de
cara nova". Além de
apresentar um visual
mais claro, o site será
mais interativo, com
um novo sistema de
busca e uma nova or-

ganização das informa-
ções sobre o Sindicato
e a categoria. Esta mí-
dia tem o propósito de
ser  um importante ins-
trumento de luta dos
bancários.

A categoria cada vez
mais comunica-se atra-
vés de micro computa-
dores, que já fazem par-
te do cotidiano diário no
local de trabalho.

Por este espaço vir-
tual, todos poderão ob-
ter em tempo real infor-
mações sobre a Cam-
panha Salarial e as lu-
tas travadas pela cate-
goria em todo o Brasil.
Terão oportunidade de
saber como se defender
e denunciar a prática
de qualquer tipo de as-
sédio (moral ou sexual)
dentro de seus locais de
trabalho.

As informações se-
rão sempre atualiza-
das, sejam de saúde,
previdência, agenda
cultural, aluguéis de
equipamentos do Sin-
dicato (auditório, sa-
lões de festas, de aulas,
etc), serviços odonto-
lógicos, consultas com
advogados, sobre os
Informativos Bancári-
os e, principalmente,
matérias sobre o que
acontece em todos os
bancos da região.

Não perca tempo e
navegue no novo site:
www.santosbancarios.com.br

A luta é feroz e o
Sindicato não pode
perder tempo, por isso,
tem  investido sempre
nas armas mais moder-
nas e eficazes para de-
fender os interesses da
categoria.

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)



Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-
cários e financiários de Santos, São Vicente, Guarujá, Dis-
trito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Gran-
de, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no Estado de São
Paulo, com CNPJ sob o nº 58.249.871/0001-23, por seu
presidente abaixo assinado, convoca todos os trabalhado-
res da base territorial desta entidade sindical, em pleno gozo
de seus direitos estatutários, para a Assembléia Geral Ex-
traordinária que se realizará no dia 30 de agosto de 2005,
às 18 h, em primeira convocação, e às 19 h, em segunda
convocação, nos termos do Estatuto Social da entidade,
no endereço da Av. Washington Luiz, 140, em Santos, para
discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: a)
leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior; b) leitu-
ra, Discussão e deliberação sobre proposta de adequada-
ção do Estatuto Social da entidade às novas disposições
legais e ao novo Código Civil Brasileiro. C) Outros assun-
tos de interesse da categoria.

Santos, 23 de agosto de 2005.

PEDRO CASTRO JUNIOR
PRESIDENTE

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
santosbancarios@uol.com.br

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA DE
REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO

Depois de muitos
anos,  mais precisa-
mente da edição da
C LT  e m  1 9 4 3 ,  o s
Sindicatos consegui-
ram alcançar a liber-
dade e desvencilha-
ram-se do Estado que
determinava a té  as
regras  do  processo
eleitoral, além da fi-
xação do número de

d i r e to res ,  a l ém de
outras aberrações.

Com a l iberdade
conquistada, os Sindi-
catos, por obrigação
com seus representa-
dos, tiveram que ela-
borar seus estatutos de
acordo SOMENTE
com a vontade da ca-
tegoria profissional,
sem qualquer atrevi-
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Itaú explora e não distribui
lucros aos funcionários

O Itaú foi o segundo
em lucratividade neste 2º
semestre, abocanhou R$
2,474 bilhões, ficando
atrás somente do Brades-
co. Porém é um dos que
menos contratam e mais
demitem. O Itaú é o ban-
co que menos funcioná-
rios tem por agências do
seu porte. Enquanto o
Bradesco dispõe de
72.900 bancários, o Itaú
emprega apenas 45.600
funcionários. Isto acarre-
ta excesso de trabalho,
alguns funcionários exer-
cem até tripla função.

Como se não bastas-
se, o Itaú discrimina os
funcionários. A direto-
ria do banco pagou o
Programa Agir somen-

te a uma parcela dos co-
missionados, despre-
zando milhares de fun-
cionários.

Sendo que seu lucro
líquido por empregado é
de R$ 54.200, no Bra-
desco fica em R$
35.100, segundo dados
do Dieese. Também é
bom lembrar que apenas
com o lucro obtido com
a cobrança de tarifas, o
Itaú consegue pagar
duas vezes todas as des-
pesas administrativas.

A revolta é total! Por
isso, a solução é a mobi-
lização! A situação do
trabalhador é grave e te-
mos que exigir reposição
salarial e PLR  justos
para toda a categoria!

mento externo. Foi o
que fizemos em 1996.

No entanto,  estes
Estatutos não podem
estar acima da Lei, ali-
ás como toda e qual-
quer convenção, assim
faz-se necessário e ur-
gente, sob pena de res-
pondermos por esta
omissão, que as nor-
mas vigentes sejam re-
vistas a luz : primeiro
do novo Código Civil
Brasileiro, depois do
Estatuto do Idoso, por
outro lado, aprovei-
tando a oportunidade
devemos diminuir a
burocracia do proces-
so eleitoral empres-
tando-lhe celeridade e
por último e por últi-
mo a  inclusão da Se-
cretaria da Mulher nos
Estatutos Sociais.

Ressalte-se que to-
das as modificações
obedecerão,  como
sempre ocorreu nesta
gestão, os requisitos
da publicidade, da cla-
reza, do livre contra-
ditório, em suma to-
dos os pressupostos
inerentes ao processo
democrático.

Itaú discrimina funcionários no Programa Agir
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REAL DEMITE FUNCIONÁRIA DOENTE
A diretoria do Sindica-

to vem denunciando os
maus tratos e más condi-
ções de trabalho nos ban-
cos. Desde o dia 16/08
(terça) foram realizadas
manifestações, durante
todo o dia, dentro da uni-
dade do Real/São Vicen-
te. Durante toda a sema-
na o banco provocou cha-
mando a polícia desmon-
tando com truculência a
atividade da diretoria.

O protesto visa com-
bater o assédio moral
(modalidade ilegal de
humilhação e persegui-
ção praticada dentro dos
bancos contra a catego-
ria) e pela manutenção da

saúde do trabalhador.
O Banco pensará duas
vezes antes de cometer
essas arbitrariedades.
O Sindicato entrou
com ação na justiça para
readmitir a bancária.

“É uma irresponsabi-
lidade social o que o
Real faz. O banco diz à
sociedade, através da
mídia que cuida do meio
ambiente,  porém esma-
ga pessoas. Protege seu
patrimônio desprezando
funcionários, quando
estão doentes são demi-
tidos, como uma máqui-
na quebrada e ainda bur-
la a lei para impedir ma-
nifestações,” afirma Ri-

cardo Saraiva Big, Se-
cretário Geral.

A agência do Real/São
Vicente demitiu sumaria-
mente uma funcionária,
que se encontrava afasta-
da por questões de doen-
ça contraída no trabalho.
O Sindicato negocia há
quase dois meses com a
diretoria do Real, mas até
o momento eles não aten-
deram as reivindicações
de readmissão da funcio-
nária. É bom salientar, que
neste período já foram re-
vertidas duas demissões,
em outros bancos, por mo-
tivos semelhantes.

Diretores do Sindicato
vestiram-se de médicos

com estetoscópios, ma-
cas, cartazes e distribuí-
ram cartas abertas aos cli-
entes e à população de-
nunciando as más condi-
ções de trabalho no Real.

Exigimos as perdas do BB e da CEF
pelo Comissão de Empre-
sa), das demissões durante
o estágio probatório, fim
das fraudes no ponto ele-
trônico, do assédio moral,
construção de um novo
modelo de PCS/PCC, a
isonomia entre novos e an-
tigos funcionários, solução
imediata para o Plano de
Associados da Cassi com
uma nova forma de custeio
e a reforma estatutária da
Cassi e Previ.

“Não abandonaremos
nossas perdas salariais”, afir-
ma Ricardo Saraiva (Big),
funcionário do BB e Secre-
tário Geral do Sindicato.

CEF - No 21º Conecef,
os empregados da Caixa
Econômica Federal (CEF)

aprovaram negociações
permanentes das questões
específicas entre as reivin-
dicações estão questões re-
ferentes à  Saúde, Seguran-
ça Bancária, RH 008 (rein-
tegração imediata de todos
os demitidos), PSI, Sipon,
PCS/PCC, Funcef/aposen-
tados e outros.

O Sindicato exige que a
diretoria da CEF receba
imediatamente a pauta de
reivindicações aprovada e
marque a data para nego-
ciação. Não vamos admi-
tir que o governo federal,
mais uma vez, dê as costas
as perdas salarias e tente
empurrar com a barriga as
negociações dos bancários
do setor público.

A pauta de reivindica-
ções específicas dos fun-
cionários do BB foi entre-
gue à direção do Banco.
A primeira rodada de ne-
gociação foi agendada
para o dia 31/08, em Bra-
sília. O Sindicato também
cobra a presença dos di-
retores do BB na mesa de
negociações da Fenaban e
o cumprimento do Acor-
do Coletivo que será assi-
nado na Campanha Sala-
rial por todos os bancos.

Entre as reivindica-
ções específicas estão: o
fim da Parcela Previ (sa-
lientamos que é exigên-
cia do nosso Sindicato,
somente a redução da

Parcela e defendida

Sempre é bom adver-
tir para que o bancário
doente procure imediata-
mente um médico e en-
tregue o atestado no RH
do Banco.
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Animada pela Banda "U$ Brothers", de pop rock, dia
26 de agosto, será realizada a Tradicional Festa do Cho-
pp, em sua 8ª edição, a partir das 21h, no Ilha Porchat
Clube, em São Vicente.

Convites já estão sendo vendidos a R$ 20,00 com
direito a uma caneca e chopp à vontade. O associado
terá direito a levar um acompanhante por convite (des-
de que comprove a sua filiação na entrada da Festa),
porém seu convidado não terá direito a caneca de cho-
pp, no local se-
rão distribuídos
copos.

A Festa do
Chopp é suces-
so de público e
comemora o "Dia
do Bancário".

8ª Festa do Chopp,
dia 26 de agosto

Real demite funcionária doente e chama polícia para intimidar


