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Flagelo social gera
violência
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Bancários são explorados no
Real e assediados no Unibanco
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EDITORIAL

VIOLÊNCIA É REFLEXO DA
DESIGUALDADE SOCIAL
A população brasileira vem

sendo atacada pela violência
dos criminosos porque os go-
vernantes desmontaram e fa-
liram as instituições. O povo
como um todo foi jogado num
flagelo social, nos últimos 16
anos, onde não existe inclu-
são social, saúde digna, em-
prego, escolas decentes ou
outros equipamentos sociais.
Tudo foi sendo desmontado
em nome da privatização e do
sistema neoliberal pelos go-
vernos Collor, Itamar, FHC,
Alckmin e Lula, que continua
com a mesma política.

Lembrem-se que em 2001,
já havia sido realizada uma
rebelião gigante em quase to-
dos os presídios de São Paulo.
Agora, além dos presídios do
Estado, as rebeliões amplia-
ram-se para o Paraná e Mato
Grosso do Sul e as ações de
violência passaram do âmbito
interno para o externo, o que
demonstra que o crime está
muito bem organizado.

Em contrapartida, nesta
última década - com o gover-
no destes políticos - a renda
média dos 10% de trabalha-
dores mais pobres caiu
39,6%, segundo levantamen-
to do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento. A

criminalidade  tem base nes-
ta desigualdade social, que
gera jovens sem perspectivas
de futuro e são facilmente re-
crutados pelas facções crimi-
nosas. A maioria dos congres-
sistas fazem legislações frou-
xas que corroboram com a im-
punidade, que acobertam cri-
mes em que muitas autorida-
des e políticos estão implica-
dos. Indiferentes ao aumento
do índice de criminalidade
que assola o País, não inves-
tem na segurança, na preven-
ção da criminalidade ou na
educação da população.

Precisamos reagir e cobrar
mais investimentos nas áreas
sociais, melhorar o nível de
ensino, mais emprego, uma
legislação mais justa e que
combata a impunidade e a vi-
olência, mais habitações,
mais lazer à periferia, enfim
precisamos reconstruir o Es-
tado e trocar estes dirigentes,
pois eles não tem condições
de tomar estas medidas sem
atingir a sí próprios. A clas-
se dominante só consegue
pensar  em mais truculência
contra a truculência dos ban-
didos, mas na verdade o pro-
blema só poderá ser resolvi-
do quando a sua própria tru-
culência for detida.

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Denúncia de assédio
no Unibanco São Vicente
Várias denúncias apontam a

prática de assédio moral por parte
da gerente geral Raquel contra os
funcionários da agência do Uniban-
co, em São Vicente. Segundo a denún-
cia, Raquel, com a orientação da dire-
toria do Banco, diariamente assedia os
bancários plantando o terror no local de trabalho.
Será que já não basta a onda de violência vivida atualmente. O Sindi-
cato já está tomando as devidas providências e está de olho!

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

Bancários do Real
são explorados

A diretoria do Sindicato vem tra-
balhando para verificar a explora-
ção generalizada dos funcionários
do Real, que segundo consta es-
tão trabalhando de 12 a 14 horas

por dia, por causa da greve da em-
presa terceirizada, em São Paulo, que

autentica as operações dos caixas automáti-
cos. O Real demite funcionários, estas empresas con-

tratam ex-bancários pagando metade dos salários da categoria e no
final todos os trabalhadores são explorados, porém o banqueiro e o
empresário acumulam lucros. Não vamos tolerar a exploração, o assé-
dio e outras violências contra os trabalhadores!!!



SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

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

FALTA DE FUNCIONÁRIOS NA NOSSA CAIXA
DO GONZAGA MASSACRA BANCÁRIOS

Os funcionários da uni-
dade da Nossa Caixa, do
Gonzaga, estão entrando
às 10h30 e são obrigados
a trabalhar até às 22h30,
por falta de funcionários.
Alguns estão estressados
e foram afastados. Muitos
sairam no Programa de
Demissão Voluntária, em
2004, e outros estão sen-
do aposentados.

Mesmo o Banco tendo
como recurso centenas de
trabalhadores, que passa-
ram no último concurso,
não contrata com rapidez
para desafogar seus fun-
cionários do acúmulo de
funções e da exploração,

Falta de funcionários geram filas enormes

e quando contrata envia
para regiões com pouco
movimento, em vez de
priorizar os grandes cen-
tros comerciais e econô-
micos do Estado. Com
isso, dificultam a abertu-
ra de mais postos de tra-
balho e oferecem atendi-
mento precário.

Enquanto isto, Alck-
min e sua diretoria da
Nossa Caixa fizeram
pressão para que o banco
beneficiasse, com verbas,
diversos veículos de co-
municação que apoiavam
as candidaturas do PSDB,
segundo reportagem da
Folha de São Paulo.

A prática de assédio
moral vem sendo rea-
lizada em todas as em-
presas e principalmen-
te nos bancos devido a
implantação do neoli-
beralismo e seu siste-
ma econômico, que
prega a competição
selvagem entre as em-
presas, em detrimento
do ser humano, que
passou a ser um núme-
ro ou apenas uma peça
que pode ser trocada a
qualquer momento.

DENUNCIE O ASSÉDIO MORAL
NOS LOCAIS DE TRABALHO
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Teorias e estudos so-
bre o assédio moral já
foram e estão sendo
feitos para corrigir
mais esta prática ilegal,
desumana e imperfeita
de relacionamento ca-
pital x trabalho.

A diretoria do Sindica-
to lembra que já ganhou
ação por assédio em vá-
rios bancos, que são obri-
gados pela justiça a res-
sarcir em valores os ban-
cários por dano moral.
Cada vez mais o Tribu-

nal Superior do Traba-
lho dá ganho de causa
nesta questão aos traba-
lhadores prejudicados.

Todos (as) que esti-
verem sofrendo com
assédio moral devem
denúnciar ao Sindicato
(que representa os ban-
cários de Bertioga até
Peruíbe) pelo telefone
3223.9040, pelo site:
www.santosbancarios.com.br
ou mesmo por carta
que o nome será man-
tido em sigilo.

DIA: 03 DE JUNHO - (SÁBADO), ÀS 10H
TODOS JUNTOS PARA RESOLVER OS PROBLEMAS

LOCAL:AV. WASHINGTON LUIZ, 140
NA SEDE DO SINDICATO - SANTOS

ASSUNTO: DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES PARA
OS PROBLEMAS DETECTADOS

Pesquisa detecta vários
problemas nas agências do BB

Eleições da PREVI
VOTE Chapa 6

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região apoia a Chapa
6 - PREVI PARA OS ASSOCIADOS, as eleições vão até dia 29
de maio, a companheira Eneida Figueiredo Koury, funcionária
da ag. Noroeste e Secretária de Saúde do Sindicato é a repre-
sentante de nossa região que compõe a Chapa 6. A diretoria

do Sindicato entende que a Chapa 6 é a única com capacidade
para lutar pelos associados e suas aposentadorias e pensões.

NÃO DEIXE DE VOTAR, O SEU VOTO É IMPORTANTE!

Precisamos reagir a
este tipo de comporta-
mento contra os funcioná-

rios e o patrimônio públi-
co, com organização e
mobilização juntamente

com o Sindicato. A dire-
toria do Sindicato está to-
mando as providências!!!



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

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

UM SINDICATO DE LUTA

LUTA PELO
EMPREGO NO REAL

Novos talentos é no
Bar Cultural

Os bancários interessados
em apresentar seus trabalhos
artísticos musicais, com suas
bandas, conjuntos, solo, trios e
outras formações ou dar suges-
tões para o Bar Cultural promovido
através da secretária de Cultura do Sindicato devem en-
trar em contato pelo fone gratuito 0800.7711920 e procu-
rar Roger. O Projeto Bar cultural está a procura de novos
talentos bancários sindicalizados interessados em apre-
sentar seus repertórios e músicas a um bom e seleto pú-
blico. Garantimos um cachê artístico como incentivo.
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Os interessados em  apresentar suas
bandas entrem em contato com Roger

A T E N Ç Ã O
ex-funcionários do BCN

Os ex-funcionários do BCN, que hoje traba-
lham no Bradesco e tinham vínculo com a Fun-
dação Francisco Conde devem entrar em con-
tato com o diretores do sindicato Humberto, Ro-
ger e Tavares pelo fone 3223.9040.

Principais reivindicações dos bancários nas negociações
permanentes com o ABN Real

ISENÇÃO TOTAL
DE TARIFAS

Hoje os bancários pagam
a multicesta de serviços e
ainda é cobrado excedente
e outras tarifas não incluí-
das. Por exemplo, se usarem
cinco extratos impressos,
além do limite, pagarão R$
6 a mais. A reivindicação
passa pelo cancelamento da
cobrança da mensalidade do
RealVisa titular (R$ 4 men-
sais ou R$ 48 de anuidade),
da cesta de tarifas, tarifa do
cheque especial, do saque no
Banco 24h etc.

EMPREGO
A proposta é a contrata-

ção de um bancário para
cada 300 contas efetivadas
no programa Conexão
Real, o que pode gerar
mais de 3 mil postos de tra-
balho e melhorar a situação
de todos, que são obriga-
dos a fazer horas-extras e
trabalhar em excesso. Um
“Desafio Real” mais que
possível para um “Banco
de Valor”.

DIMINUIÇÃO DO TURNOVER
Acabar com as demis-

sões imotivadas e sem cri-
tério. Definir uma meta
para a direção do banco e
suas superintendências:
uma META SOCIAL que

reduza as demissões

co, que passa a ter ambi-
ente mais produtivo. Isso
impedirá também a pena-
lização do banco por cau-
sa do aumento de contri-
buição ao INSS, devido
aos adoecimentos dos tra-
balhadores a partir das pro-
váveis mudanças na regras
de contribuição para o aci-
dente de trabalho na Pre-
vidência Social.

CONVÊNIO MÉDICO
Os bancários, como con-

tribuem, também têm de
participar da gestão do pla-
no de saúde para melhorar
o atendimento. O que pode
ser conseguido com a auto-
gestão, como acontece em
outras empresas. Outra rei-
vindicação é a inclusão de
pais e mães no convênio.

FUNDO DE PENSÃO
Como determina a legis-

lação, os fundos de pensão
têm de manter direções de-
mocráticas, com a eleição
de representantes dos fun-
cionários em sua adminis-
tração, como já acontece
em diversas empresas e
bancos. Afinal, os recursos
são dos trabalhadores e eles
têm de administrá-los e fis-
calizá-los. Outra reivindica-
ção é a reversão do superá-
vit da BandePrev em bene-
fício dos bancários.

para diminuir a instabilida-
de e a insegurança no lo-
cal de trabalho.

FIM DA TERCEIRIZAÇÃO
Além de ilegal, a tercei-

rização põe em risco o si-
gilo bancário dos clientes
e é uma prática que só visa
reduzir direitos de todos.
Um banco com alegada
preocupação social não
pode adotar as piores prá-
ticas do mercado.

SALÁRIOS
Realinhamento salarial

para o escrituráriocaixa,
sub-gerente (I e II), super-
visor de operações (I e II)
e gerente de relacionamen-
to. Reajuste dos salários
para os funcionários do
Call Center – que possuem
os mais baixos salários do
banco – e assistentes (I e
II) nas áreas e prédios ad-
ministrativos. E o princi-
pal, respeito ao direito de
jornada de 6 horas.

SAÚDE E CONDIÇÕES
DE TRABALHO

É necessária melhora
das condições de trabalho,
com campanha que envol-
va todos os trabalhadores
e elimine as causas de ado-
ecimento. Com isso, ga-
nham os bancários, que
mantêm sua saúde, e o ban-

9 DE JUNHO


