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A eleição da CASSI ocorrerá entre
os dias 02 a 11 de abril, para renovar a
diretoria do Plano de Saúde e Relacio-
namento com os Clientes e definir três
conselheiros deliberativos e três fiscais,
com seus respectivos suplentes. O Sin-
dicato dos Bancários de Santos apóia
irrestritamente a CHAPA 3 - "A CASSI
É SUA". A CHAPA 3 é formada por fun-
cionários da ativa e aposentados fiéis
defensores da CASSI.

"Somos lutadores de um serviço
de saúde digno para os funcionári-
os. Sempre lutando por uma Caixa
de Assistência solidária e pela ma-
nutenção dos direitos dos associa-
dos. Nós integramos a "Frente do
Não", que lutou contra a reforma es-
tatutária de 2007, que retirou direi-
tos, diminuiu a responsabilidade do
BB sobre a saúde dos seus funcio-
nários e, ainda lhe deu mais pode-
res. Fomos vitoriosos e derrotamos
a atual diretoria da CASSI e o BB
em três consultas, mesmo
assim forjaram uma quar-
ta consulta para impor o

CHAPA 3 É A MELHOR PARA
CASSI VOTE "A CASSI É SUA"

atual estatuto", esclarece Eneida
Koury candidata a Chapa 3 e dire-
tora do Sindicato.

"Os integrantes da CHAPA 3 têm
o compromisso de dar transparência
financeira, melhorar a gestão para re-
ter os bons profissionais, implantar
o plano odontológico sem prejuízo do
PAS, programas para a 3ª idade e
de Saúde do Trabalhador, defender
a permanência e ampliação dos "NÚ-
CLEOS DA CASSI" pelo interior dos
estados, promover capacitação para
gestores e funcionários e muitos ou-
tros benefícios aos associados, por
isso vote CHAPA 3", diz Ricardo Sa-
raiva Big, Presidente do Sindicato e
funcionário do BB.

Os funcionários da ativa votam
através do SisBB e os aposentados
e pensionistas votam por meio de li-
gação gratuita 0800-729-0808 (é ne-
cessário ter em mãos a senha do
auto-atendimento da PREVI).

Eneida Koury, diretora do
Sindicato, é candidata na Chapa 3

HSBC: 11 ANOS NO
BRASIL EXPLORANDO

OS BANCÁRIOS
NO ÚLTIMO DIA 27/03 O HSBC COMEMOROU 11 ANOS DE
HISTÓRIA EM NOSSO PAÍS E PARA REPRESENTAR ESSES
ANOS DE EXPLORAÇÃO, ESCOLHEMOS E ENUMERAMOS 11

MEDIDAS DO BANCO QUE TRANSFORMARAM NUM INFERNO O
DIA-A-DIA DOS FUNCIONÁRIOS(AS):

1. Exploração, assédio moral e
demissões;

2. Faz investimento em
comunicação para
obrigar os
funcionários(as) a
cumprirem metas
inatingíveis;

3. Investimento na
competição selvagem
desumanizando as condições
de trabalho;

4. Projetos mãos à obra e cooperação:
mais imposições de metas;

5. Blog do CEO para iludir os
funcionários(as);

6. Valorizam a rivalidade em
detrimento da solidariedade;

7. Criam oportunidades aos clientes,
sem dar condições de trabalho aos
funcionários(as);

8. Estendem o horário de

atendimento ao público sem
contratar bancários(as);

9. É o 1º do ranking em reclamações
do Bacen, o que o desmoraliza por
falta de ética;

10. Metas e assédio adoecem os
funcionários, que são obrigados a
recorrerem a um tratamento virtual
(PAP), além de demitir os funcionários
com mais tempo de banco;

11. Faz propaganda da solidariedade,
contudo pratica muito assédio moral
e promove demissão em massa!!
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EXPEDIENTE

PORTAS DE SEGURANÇA SÃO OBRIGATÓRIAS
POR LEIS FEDERAL E MUNICIPAL

Diversas agências da ca-
pital estão sendo alvo de as-
saltos por falta de portas de
segurança. As portas de se-
gurança dificultam a vida dos
bandidos e oferecem maior
segurança aos bancários
(as). Portanto devemos lutar
por mais segurança e contra
alguns políticos que vem na
contramão da história e apre-
sentam Projetos de Lei para
retirar as portas, como acon-
tece na Câmara Municipal de
São Paulo.

Em Santos, como em di-
versas cidades do Brasil, exis-
te lei que obriga as agências
a colocarem portas de segu-
rança e outros equipamentos,
a fim de darem maior tranqüi-
lidade a clientes e funcionári-
os, inclusive de autoria do ex-
vereador, Ricardo Saraiva Big,

Sindicato pressiona e
Real de Cubatão conserta

ar-condicionado

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)

Depois de denúncias so-
bre o mau funcionamento do
ar-condicionado na agência
do Real de Cubatão direto-
res do Sindicato dirigiram-se
a unidade para resolver o
problema, que afetava a saú-
de de funcionários e clientes.

A má condição de traba-
lho foi resolvida no outro dia
para alívio dos bancários (as)
e clientes que eram obriga-

dos a trabalhar ou freqüentar
o ambiente insalubre.

A diretoria do Sindicato
está sempre atenta na defe-
sa da categoria, mas para
isso tem que ser fortalecida
com a sindicalização dos
bancários (as). Denuncie e
sindicalize-se para lutar jun-
to com o Sindicato por me-
lhores salários, benefícios e
condições de trabalho.

atual Presidente do Sindicato
dos Bancários. Se algumas
agências insistem em burlar
as leis é porque a fiscalização
da Prefeitura é falha.

Esta lei está de acordo com
a Lei Federal (7.102/83) que

trata da segurança bancária.
Contudo, em São Paulo, o
Unibanco teve em menos de
15 dias três agências assalta-
das por negligência da sua di-
retoria, que coloca todos em
risco de morte.

Bradesco e Itaú lucram mais
que bancos americanos

Bradesco e Itaú assumi-
ram a 4ª e 5ª colocações no
ranking de lucros do sistema
financeiro internacional, se-
gundo levantamento da con-
sultoria Economática. Os
bancos brasileiros estão na
frente de gigantes norte ame-
ricanos como Lehman Bros,
US Corp, American Express,

Bank of América , Citigroup e
do Banco do Brasil (9º).

Enquanto as instituições
financeiras ocupam lugar de
destaque internacionalmen-
te, os bancários (as) sofrem
com as demissões em mas-
sa, com a péssima condição
de trabalho, acúmulo de
serviços e a extrapolação

da jornada fruto da
não contratação de
pessoal e ganância dos
banqueiros.

Conforme o levantamen-
to, o acúmulo exagerado de
riquezas por parte dos ban-
cos brasileiros irá continuar
porque o mercado de crédi-
to está em pleno aquecimen-

Unibanco da Amador Bueno, em Santos, não tem porta giratória

to com juros altíssimos.
Comparativamente os

bancários (as) norte america-
nos têm um ótimo salário

e condições de trabalho
muito mais humanas. Por

isso todos devem  sin-
dicalizar-se e, junto

com o Sindicato, iniciar-
mos a organização para rei-
vindicarmos nesta Campa-

nha Salarial 2008, a
nossa parte destes lu-

cros, que colocam bancos
internacionais no bolso.


