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EDITORIAL

PESQUISA MOSTRA
QUE SINDICATO ESTÁ NO

CAMINHO CERTO
O Sindicato realizou pesquisa

entre a categoria, definida pelo
Comando Nacional dos Bancá-
rios, sobre as reivindicações
para a Campanha Salarial 2006.
O resultado demonstra que a luta
travada pela diretoria do nosso
Sindicato está no caminho certo
e vai de encontro as preferênci-
as dos bancá-
rios da Baixa-
da Santista.

Por exem-
plo, 70% dos
b a n c á r i o s
não aguen-
tam mais me-
tas abusivas e
assédio mo-
ral, batalhas
que temos
travado nos úl-
timos anos sejam na justiça, na
ação política sindical ou denun-
ciamos na imprensa e em  nos-
sos informativos.

A grande maioria dos bancá-
rios de Santos pesquisados exi-
gem um índice onde esteja em-
butido a reposição das perdas, a
inflação do período e aumento
real, além de uma PLR maior. O
que dá credibilidade à nossa luta
- nas Campanhas Salariais - em
sempre exigir um índice que re-

ponha as perdas passadas. Nos-
sa proposta é unificar a catego-
ria em torno do reajuste de
18,5% para todos dos bancos
privados e públicos.

A categoria reivindica também
garantia de emprego e auxílio
educação, benefícios reclamados

há muito tempo
pelo movi-
mento sin-
dical e que
o governo,
através de
leis e uma

política eco-
nômica que pri-
orize a produção
e não a especu-
lação, e os pa-
trões, que lu-

cram exorbitâncias, po-
dem concretizar essas reivindica-
ções sem muito esforço.

Um dado que reforça a luta da
categoria é que 82% dos bancá-
rios estão dispostos a participar
da Campanha Salarial. Com isso,
a diretoria do Sindicato convoca
todos a participarem das mobili-
zações, assembléias, passeatas e
paralisações para sairmos vitori-
osos na conquista dos desejos aci-
ma, mais benefícios e melhores
condições de trabalho.

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Gerência infernal
no Bradesco

Vila Tupi/Praia Grande
Fui funcionária do Bradesco por longos 20 anos tra-

balhando para construir os lucros do banco e fui demi-

tida depois de muita perseguição na agência Vila Tupi,

em Praia Grande. Havia um comentário de que falta-

vam três funcionários para serem mandados embora e

a agência ficasse do jeito que o gerente queria. Isto

implantou o terrorismo no ambiente de trabalho e cau-

sou depressão em mim. Não somos tratados como pes-

soas e sim como números, sem sentimentos e que po-

dem ser descartadas como se amassa um papel e joga

no lixo. Um exemplo disso, é que eu fui pressionada

para demitir uma funcionária, mas por me negar a to-

mar esta atitude, porque o caso poderia ser soluciona-

do com uma simples transferência, fui mandada embo-

ra sem muita explicação. Até hoje não tenho idéia de

como as pessoas conseguem trabalhar num clima de

terror sem saber quem será o próximo?

OBS.: A DIRETORIA DO SINDICATO JÁ VEM
AVERIGUANDO A PRESSÃO E IRÁ TOMAR AS

ATITUDES NECESSÁRIAS.

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
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UNIBANCO: FALTA DE FUNCIONÁRIOS
FAZ CLIENTES DESMAIAREM

A administração da nova di-
retora de Área, Maria Célia
Camargo Furlani, na região
mudou a vida dos funcionári-
os e clientes no Unibanco.
Com o rodízio na gerência, a
falta de funcionários obrigan-
do muitos gerentes abrirem
caixas para atender o público,

a falta de segurança com uni-
dades sem portas giratórias, o
assédio moral e outras pres-
sões do banco estão causando
apreensão, estresse e maltra-
tando clientes e funcionários.

Na agência da Amador Bue-
no, em Santos, idosos desmaiam
e caem no chão fadigados, após

esperarem mais de três horas na
fila, conforme matéria veicula-
da em um jornal diário e de gran-
de circulação de Santos. A dire-
toria do Sindicato já enviou um
ofício e agendou reunião com a
diretoria do Banco, para acabar
com os problemas e melhorar as
condições de trabalho.

PRESSÃO POR
CONTRATAÇÃO
DÁ RESULTADOS

NA NOSSA
CAIXA

A diretor ia do Sindicato
pressionou e a Nossa Caixa
deu início a mais contratações
de concursados para suprir a
falta de funcionários. Desde o
início de maio o nosso Sindi-
cato vem denunciando proble-
mas como o trabalho fora da
jornada, a pressão por metas
absurdas e a falta de contrata-
ção de funcionários para as
agências da nossa base (de
Bertioga a Peruíbe). Dirigentes
sindicais fizeram uma reunião
com a gerente regional e co-
braram soluções imediatas.

No mês passado, a Nossa
Caixa começou a repor as va-
gas deixadas por muitos que se
aposentaram, foram demitidos
ou sairam no último PDV. De
acordo com Ricardo Saraiva
Big, Secretário Geral do Sindi-
cato,  mesmo assim ainda fal-
tam funcionários. " Em 2003,
haviam na região 432 funcio-
nários, atualmente são 370 já
somados os 25 recém contra-
tados. Portanto exigimos mais
admissões já!" Finaliza.
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NO SANTANDER: BANCÁRIOS NÃO
COMEM E NEM VÃO AO BANHEIRO

O banco espanhol tem pos-
tos, em todo o Brasil, vários
com apenas um funcionário
para fazer todo o serviço ban-
cário como atender ao público,
receber, pagar, contar numerá-
rio, vender produtos do banco,
fazer transferências, retirar ex-
tratos e etc. Como ele é o único
responsável por tudo dentro do
posto é obrigado a não sair do
balcão, o que o impede de be-
ber água, comer ou ir ao banhei-
ro, por exemplo. No ato foram
utilizadas faixas, carro de som,
privadas, talheres e pratos, e
distribuidas cartas abertas à po-
pulação e clientes para denun-
ciar a exploração e as más con-
dições de trabalho. Na Baixa-
da Santista, existem 19 postos,
onde mais de 10 funcionários
passam por esta privação.

"Antes da privatização do
Banespa, em 2000, os PABs ti-

nham condições dignas de traba-
lho, depois de incorporado pelo
Santander as repetidas demissões
em massa destruiram as condi-
ções de trabalho. Para se ter uma
idéia se verificarmos apenas de
2005 até agora a diretoria do ban-
co já demitiu cerca de 1.500 fun-
cionários pais e mães de família ,
em todo o país, gerando mais

miséria e pobreza ao país, so-
mente em nossa região foram
150", afirma Pedro de Castro
Junior, Presidente do Sindicato
e funcionário do Santander Ba-
nespa. Por outro lado, o banco
espanhol vem registrando lucros
recordes, somente nos três pri-
meiros meses deste ano foram
R$ 461 milhões líquidos.

Sindicato fez protesto, dia 12 de julho, na agência Santos/Centro do Santander Banespa porque em vários
Postos de Atendimento os   bancários são impedidos de comer ou ir ao banheiro, por falta de funcionários
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HSBC NÃO TEM LIMITES
PARA MASSACRAR

O HSBC vem esma-
gando seus funcionários
com excessos de tudo:
demissões, assédio mo-
ral, metas, falta de ban-
cários, um gerente ad-
ministrando duas agên-
cias, ampliação do horá-
rio e outras explorações.

"Os funcionários são
obrigados a fazer todo o
trabalho bancário, que
já é muito, e agora cum-
prir metas por quinzena
e num sistema de pla-
quetas, onde quem não

receber a plaqueta tem
seu nome colocado
numa lista interna, o que
se constitui em assédio
moral", afirma Daniela
Olivei ra ,  d i re tora  do
Sindicato e funcionária
do banco.

As metas inatingíveis
tem colaborado para o
estresse e doenças ocu-
pacionais psicológicas.
Todos devem denunciar
este tipo de assédio ao
Sindicato, para tomar-
mos as providências!!!

DIA DO BANCÁRIO
SERÁ COMEMORADO NA

9° FESTA DO CHOPP
A Tradicional Festa do Chopp,

em sua 9° edição comemoran-
do o Dia do Bancário, será reali-
zada dia 25/08/2006, a partir das

21h, no Ilha Porchat Clube,
em São Vicente.

Os convites se-
rão vendidos por

R$ 20,00 com direito
a uma caneca e chopp à von-
tade. O associado terá direi-
to a levar um acompanhante

por convite (desde que comprove
a sua filiação na entrada da Festa), porém seu convidado não terá
direito a caneca de chopp, no local serão distribuídos copos. Os
convidados e os bancários que não são associados pagarão R$
20,00, com direito a caneca, porém sem direito a acompanhante.

Bar Cultural dia 28 de julho
Com a Banda Cara Pálida, o Sindi-

cato promove mais uma edição do Bar
Cultural e mais  lazer à categoria.

A Banda toca MPB, rock, rock
pop brasi leiro e outras misturas

musicais. O Bar tem início às 19h,
na Av. Washington Luiz, 140. Cer-
vejas e espetinhos a R$ 1,50 cada.
Venha curtir sua sexta-feira num
ambiente descontraído!!!

SINDICATO PARTICIPA
DA CONFERÊNCIA

INTERESTADUAL DA
FEDERAÇÃO DE SP/MS

A diretoria do Sindica-
to participou, dias 13 e
14/07, em Itanhaém, da
Conferência Interestadu-
al da Federação dos Ban-
cários de SP/MS para
elaborar estratégias com
objetivo de enfrentar os
desafios desta Campanha

Salarial 2006.

Também foram discu-
tidos os temas da pauta
a ser encaminhada para
a 8ª Conferência Nacio-
nal dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro que
será realizada de 27 a
30/07,  em São Paulo
(ver calendário no site
do Sindicato)


