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Gerentes revoltados
com a demissão
no Bradesco [ Página 3 ]

SANTANDER BANESPA
DEMITE MAIS BANCÁRIOS

[ Página 3 ]

Funcionários do BB
debatem antecipação
da Campanha [ Página 4 ]

O SINDICATO TÊM MAIS DE 1.200 CONVÊNIOS PARA OS ASSOCIADOS. CONSULTE O NOSSO SITE:

Fabiano Couto



SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO2

Órgão Informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região
Av. Washington Luis, 140 - Santos/SP - CEP: 11.050-200 - Fone/Fax: (13) 3223.9040 Presidente: Pedro de Castro Junior

Secretário de Imprensa e Comunicação: Fabiano de Magalhães Couto  Edição e Textos: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959) Fotografia: Cecília Martins
Produção Gráfica: Somatorium - (13) 3467-7156. Impressão: Gráfica Diário do Litoral. Tiragem: 3.000 exemplares.

EXPEDIENTE

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920UM SINDICATO DE LUTA

PALAVRA DO PRESIDENTE

PSDB E PT UTILIZAM
BANCOS PÚBLICOS PARA
INTERESSES PRÓPRIOS

P e d r i n h o

Qual o objetivo dos bancos
públicos? Fomentar riquezas e
com isso ampliar o mercado de
trabalho, apoiar o pequeno e
médio produtor, indústrial ou
comerciante, financiar estra-

das, ca-
sas pró-
p r i a s ,
educa-
ção en-
f i m
tudo o
que o
ex-go-
verna-

dor Geraldo Alckmin e o ex-
ministro da Fazenda Antonio
Palocci não fizeram.

Muito pelo contrário, o pri-
meiro é acusado de financiar
políticos de sua base eleitoral,
jornais, TVs e revistas com anún-
cios institucionais da Nossa Cai-
xa e pagamentos em dinheiro,
para supostamente darem maior
cobertura jornalística às obras
que interessam ao governo de
São Paulo, assim como entrevis-
tar com destaque o candidato a
Presidência Alckmin do PSDB e
seus apoiadores. É bom lembrar
que Alckmin foi o coordenador
do processo de privatizações da

CPFL, Banespa, Comgás e ou-
tras empresas.

O segundo, Palocci do PT, foi
envolvido em escândalo investi-
gado pela CPI dos Bingos e para
tentar limpar sua barra supos-
tamente teria solicitado ao ex-
Presidente da Caixa Econômica
Federal, Jorge Matoso, a quebra
de sigilo da poupança particu-
lar do caseiro Francenildo dos
Santos Costa, que acusa o ex-mi-
nistro de ter participado de di-
versas reuniões com lobistas em
uma mansão em Brasília.

Os governantes devem utilizar
os bancos públicos para interes-
ses totalmente sociais, pois é pa-
trimônio da Nação. Por isso, a
honestidade e a ética devem im-
perar no trato da "coisa públi-
ca". Nem Alckmin, muito menos
Palocci ou outro político qual-
quer podem fazer ingerências
que devastem as instituições fi-
nanceiras movidas com o dinhei-
ro do povo. . Porém alguns por
sede de poder fazem qualquer
coisa. Em nossa opinião, os dois
casos, o de desvio de verbas e
quebra de sigilo, devem ser jul-
gados e punidos. Já as empresas
estatais devem ser preservadas,
para bem servir a Nação!!!

Indignação contra
demissão de gerente

do Bradesco
Fiquei muito desmotivado e indignado como o Bradesco

tratou o colega gerente sequestrado, que foi demitido, mes-
mo passando por maus momentos, inclusive familiares. Mes-
mo estando em tratamento junto com seus filhos e a espo-
sa. Estou totalmente solidário com meu colega. Sou gerente
também e já fui assaltado, por isso sei o que passa este
gerente que dá duro diariamente para dar dinheiro ao mes-
mo banqueiro que o demitiu. Isto é uma atitude selvagem e
agressiva contra pessoas que dão os melhores anos de suas
vidas para que o banco lucre bilhões e sempre saia ganhan-
do. Sou solidário também às medidas que o Sindicato tomar
para resguardar os direitos do gerente e da categoria e não
falo somente em meu nome!

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 BANCÁRIO (A)

O multinacional Banco de
Boston está colocando "as
mangas de fora" e tenta atro-
pelar as leis trabalhistas brasi-
leiras! Na semana passada, um
funcionário que estava em li-
cença médica foi sumariamen-
te demitido sem mais explica-
ções. Os bancos estrangeiros
devem achar que aquí é terra

Banco de Boston demite
funcionário em licença médica

de ninguém, burlam a lei quan-
do querem, demitem indiscrimi-
nadamente sem compromisso
algum com o País em que ex-
ploram o mercado econômico.
Colocando o Brasil e seus tra-
balhadores na miséria. O Sin-
dicato está tomando todas as
providências para impor os di-
reitos do bancário!



Santander Banespa Retoma demissões
O Sindicato dos

Bancários de Santos e
Região fez, na semana
passada, panfletagens
gigantes (20 mil pan-
fletos) em diversas uni-
dades do Santander Ba-
nespa contra a retoma-
da das demissões pelo
banco, em março deste
ano. O banco já havia
demitido em massa
mais de 900 funcioná-
rios, em dezembro de

2005. A manifestação ob-
jetiva denunciar aos cli-
entes e a população o de-
semprego de bancários
que se encontram próxi-
mos à estabilidade pré-
aposentadoria. Ao demi-
tir o banco está descum-
prindo o acordo feito na
mesa de negociação, em
dezembro último.

Na base do Sindicato
foram dispensados, ano
passado, 32 bancários.

Agora, já desligaram
mais quatro da base e um
no Vale do Ribeira.
"Conforme foi apurado o
banco pretendia extin-
guir 2 mil postos de tra-
balho em 2005. Portan-
to, pelas contas falta de-
mitir metade disto, ou
sejam, 1 mil", alerta Pe-
dro de Castro Junior, fun-
cionário do Santander
Banespa e Presidente do
Sindicato.
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DEMISSÃO DE GERENTE CAUSA
REVOLTA E UNE TRABALHADORES

[ BRADESCO SEQUESTRO ]

A demissão do gerente
sequestrado Flávio Ferrei-
ra causou indignação e re-
volta nos demais gerentes
do Bradesco e de vários
outros bancos. Todos que
leram a matéria, no último
Informativo Bancário, fi-
caram revoltados e estão
solidários com Ferreira.

A política desumana do
Bradesco de demitir ge-
rentes que foram seques-
trados é uma ameaça para
o bancário que ocupa o
cargo. Em várias outras
regiões do País esta práti-
ca ardilosa de RH, do mai-
or banco da América La-
tina, foi cometida contra
outros funcionários.

O interessante é que os

A Nossa Caixa obte-
ve o maior crescimento
percentual entre os ban-
cos, em 2005. Seu lucro
líquido teve um índice
de 113,4% maior em re-
lação a 2004. O banco
lucrou R$ 765,6 mi-
lhões, em 2005, contra
358,8 milhões do ano
anterior. Este cresci-
mento (30% maior que
o do Bradesco) deve-se
ao empenho de seus
funcionários, que mes-
mo com a falta de pes-
soal e a implantação de
metas absurdas, luta di-
ariamente para dar lucro
a instituição.

Portanto, o governa-
dor Alckmin e sua di-
retoria deveriam valo-
rizar os funcionários e
melhorar as condições
de trabalho, ao invés de
sucatear o banco para
tentar privatizá-lo e,
além disso, utilizá-lo
para beneficiar aliados,
conforme denúncias do
ex-gerente de Marke-
ting da Nossa Caixa,
Jaime de Castro Junior.

Por isso, devemos co-
brar melhores salários e
benefícios. Nesta Cam-
panha Salarial vamos to-
dos lutar juntos com o
Sindicato, porque di-
nheiro para os banquei-
ros não é problema!!

De acordo com Pe-
dro, isto é resultado da
Unificação do Sistema e
da privatização do Ba-
nespa para o Santander
pelos governos FHC/
Alckmin. "Sabemos que
mais demissões ocorre-
rão. O único modo de
barrar esta situação e a
união de todos os fun-
cionários e a mobiliza-
ção juntamente com o
Sindicato", adverte.

Nossa Caixa
tem o maior
crescimento
do mercado

Bradesco é campeão em atrocidades com funcionários

gerentes passam por
"bode expiatório" do ban-
queiro, pois acabam sen-
do vítimas de sequestro
para que os ladrões rou-
bem os cofres dos patrões,
que ainda os demitem es-
tejam doentes ou não!!!

Portanto, os gerentes

devem reagir lutando jun-
to com o Sindicato, de-
nunciando más condições
de trabalho e demissões
arbitrárias, desumanas e
ilegais por parte da dire-
toria do banco e acima de
tudo se sindicalizar ur-
gentemente.

Sequestro -  Flávio
Ferreira trabalhava na
agência do Bradesco Pça.
da República/Santos e so-
freu uma tentativa de se-
questro em outubro/05,
logo após comunicou ao
banco que não  tomou ne-
nhuma providência. Em
fevereiro de 2006, toda a
sua família foi sequestra-
da e a quadrilha deixou-a
como refém para assaltar
a agência em que traba-
lhava. Depois do seques-
tro Flávio foi colocado
em Férias e em tratamen-
to médico junto com seus
filhos e a mulher. Ao vol-
tar das Férias foi demiti-
do sumariamente, mesmo
ainda em tratamento!

Gustavo Mesquita



Bar Cultural
agitou a sexta
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I ENCONTRO
REGIONAL DOS
FUNCIONÁRIOS

DO BB
Funcionários do BB

participam do I En-
contro Regional dos
Funcionários do BB,
dia: 08/04 – sábado às
14h, na sede do Sindi-
cato. Na ocasião, fo-
ram debatidas a ante-
cipação da Campanha
Salarial. O principal
tema foram sugestões
e reivindicações para
melhorar as condições
de trabalho nas unida-
des  condenando as
metas abusivas e os
métodos  pra t icados
pelo  banco.“Nossa
proposta é definir as

reivindicações em ju-
nho, entregar a pauta
em julho e intensificar
a mobilização nos me-
ses de julho e agosto,
para em setembro fe-
char com vitória em
nossa Convenção. Te-
mos de antecipar nos-
sa Campanha Salarial
com muita unidade,
participação e pressão
da categoria, conquis-
tar um acordo salarial
digno antes do final
das eleições”, ressalta
Eneida Koury, secre-
tária do Sindicato e
funcionária do BB.

A banda "What´s Up Doc?", formada por
bancários do Bradesco, garantiu o sucesso e o
agito no Bar Cultural do Sindicato dos Bancários
de Santos no último dia 07 de abril, na sede - Av. Washington Luiz, 140
(canal 3/Santos). Dezenas de bancários e bancárias participaram, dan-
çaram ao som de muito Pop Rock e se deliciaram com muito churrasco
e cerveja a preços promocionais. A Banda é formada por Fumê no vo-
cal, Alê na guitarra, Xando no baixo e Rafael na bateria.

AGENDE-SE: O Próximo será dia 5 de maio.

ASSEMBLÉIA ELEGE
DELEGADOS A CECUT/

CONCUT/CONTRAF
Em assembléia reali-

zada dia 30/03, a cate-
goria elegeu os delega-
dos que os representa-
rão no Congresso Esta-
dual da CUT (CECUT),
no Congresso Nacional
da CUT (CONCUT) e
na Confederação dos
Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Con-
traf). Para o CECUT e
Contraf foram eleitos:
Pedro de Castro Junior,
Ricardo Saraiva Big,
Eneida Koury e como
suplente Roger Gonçal-
ves. Para o CONCUT
foram eleitos : Pedro e
Big - suplente: Roger.

Na assembléia foi
aprovado por unanimi-
dade a defesa nos con-
gressos do texto que

defende a Autonomia e
independência sindi-
cal perante governos,
partidos e patrões;
Contra a política eco-
nômica de Lula e do
PSDB/PFL; Não a
essa Reforma Sindical
que retira direitos e

por uma CUT/CON-
TRAF democrática,
de luta e pela base.

Em substituição ao
documento (tese guia)
apresentado, pela mai-
oria da direção da CUT,
que não defende os
itens acima.

Lotação e animação no Bar Cultural4

Categoria elege seus representantes democraticamente

Fabiano Couto

Fabiano Couto

5 DE MAIO


