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Depois de ser vítima de se-
qüestro seguido de roubo, Mar-
cos foi demitido do Santander.
“Após 05 meses de sofrer extor-
são mediante seqüestro com cár-
cere privado, onde fui obrigado
entregar certa quantia em dinhei-
ro da agência que trabalhava para
que os seqüestradores libertas-
sem minha família (Esposa, filha
e sobrinho 03 anos) recebi carta
de demissão do Banco Santan-
der, em 06/12/2007.

Minha primeira providência
foi procurar o Sindicato dos
Bancários, onde sou filiado des-
de 27/10/1987, quando ingres-
sei por concurso publico para
trabalhar no Banespa. Com
apoio e atuação do Sindicato
consegui abrir CAT retroativa
com Auxilio Doença Acidentá-
rio pelo INSS e no último dia 13/
02/2008, por determinação Ju-
dicial, fui reintegrado ao Traba-
lho ”relata Marcos Nóbrega – Ge-
rente do Santander.

SINDICATO REINTEGRA BANCÁRIOS
NO SANTANDER, HSBC E SAFRA

Safra quer dispensar 1.200
 O banco Safra vem demitindo em todo o país, este

número já supera 250.  Mas a família Safra não se dá
por satisfeita e pretende demitir 1.200 trabalhadores.
As maiores vítimas são os antigos funcionários, com
mais de 15 anos de serviços prestados à empresa.

O Santander está demitindo em
massa trabalhadores com boa ava-
liação e mais de 20 anos de em-
presa. Somente nestes três primei-
ros meses foram mais de 200 ban-
cários (as) em todo o país, ou seja,
56% a mais que no mesmo perío-
do do ano passado. Os mais preju-
dicados são funcionários que es-
tão próximos da aposentadoria. “A
instituição persegue os funcioná-
rios que retornam de licença por
terem justamente adquirido doen-
ças ocupacionais, ou seja, pelas
más condições de trabalho e os
que estão próximos a se aposen-
tar. Geralmente com mais de 20
anos dedicados ao banco e oriun-
dos do Banespa. Além de ser um
descaso total, estes após serem
dispensados encontram sérias di-
ficuldades para retornar ao mer-
cado de trabalho”, diz Fabiano
Couto, diretor do Sindicato e fun-
cionário do banco.

As filas e a falta de qualidade
no atendimento são conseqüên-

Só em 2008 Santander
demite mais de 200

cias das demissões. O Santan-
der estabelece metas absurdas
e submete seus funcionários a
várias humilhações. Essas me-
didas afetam o atendimento ao
cliente, fazendo da instituição
uma das campeãs de reclama-
ções. Estas demissões já são
reflexos da incorporação do Real
e, também, do Banespa vendido
a preço de banana pelo governo
tucano ao grupo espanhol.

O Santander lucrou, em
2007, R$ 1,86 bilhão, no Brasil,
e R$ 13 bilhões no mundo, ex-
plorando os trabalhadores. Estas
atitudes demonstram que o dis-
curso de responsabilidade soci-
al do banco é uma farsa. Na bai-
xada santista a nossa resistên-
cia impediu estas demissões. A
luta será mais eficiente com mai-
or participação dos bancários,
junto com o Sindicato, por garan-
tia de emprego e melhores con-
dições de trabalho. Ser sindicali-
zado é fortalecer esta luta!!!

A outra readmissão, por in-
termédio do trabalho do Sindi-
cato, aconteceu no banco Sa-
fra, a bancária Marina, que é
portadora de necessidades es-
peciais, foi demitida, dia 27/03,

pura e simplesmente. Ao rece-
ber a denúncia a diretoria acio-
nou seus departamentos de pre-

vidência, Saúde e jurídico, que
ao analisarem o caso entraram
em contato com a diretoria do
Safra e exigiram sua reintegra-
ção imediata, pois a demissão
foi ilegal. Marina voltou a traba-
lhar dia 29/03. O Sindicato tam-
bém reintegrou uma funcioná-

ria do HSBC acometida de
doença ocupacional.

Ao longo dos últimos
anos a presteza dos servi-
ços oferecidos pelo Sindica-
to aos seus filiados, que tem
seus direitos aviltados pelos
banqueiros, têm conquista-
do muitas vitórias na justiça
do trabalho. Estas vitórias
são traduzidas em reintegra-
ções ao trabalho de bancá-

rios (as), em diversos bancos,
que costumam abusar das de-
missões imotivadas e ilegais.
Contudo, para que essa luta tor-
ne-se ainda mais forte na defe-
sa da categoria é necessário o
apoio da categoria. Filie-se!!!

No ano passado o Safra lucrou, graças ao sacrifício e
ao trabalho de seus funcionários, R$ 831 milhões, um
resultado 6% superior ao de 2006. "Lamentavelmente a
diretoria do banco retribuiu o esforço dos bancários com
demissões", critica o diretor do Sindicato Charles.

A resistência contra as demissões será mais eficiente com sindicalizações
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EXPEDIENTE

DIREITOS TRABALHISTAS

Muitos bancários (as)
têm perdido valores signi-
ficativos aos quais teriam
direito, talvez por desco-
nhecimento da legislação
a respeito dos prazos fixa-
dos em lei para reclamar
estes direitos.

O t raba lhador  possu i
direito de reivindicar ver-
bas de natureza trabalhis-
ta relativas aos cinco últi-
mos anos antes do ingres-
so do pedido perante a
just iça do trabalho e da
data da rescisão de seu
contrato de trabalho.

O prazo para propor ação
é de DOIS ANOS, mas a
cada mês que passa deste
prazo o trabalhador perde
um mês dos cinco anos para
reconhecimento de seus di-
reitos, pois não é da data do

Planos de saúde
têm que ampliar

cobertura
Desde o início de abril os

planos de saúde têm que ter
cobertura mais ampla em
procedimentos ambulatoriais
e hospitalares. A nova cober-
tura será obrigatória para to-
dos os planos contratados
após 1º de janeiro de 1999.

A determinação, da Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), assegura-
rá ao beneficiário o direito a
cirurgias e tratamentos até
agora não cobertos pelas
operadoras. Dependendo da
área de segmentação esco-
lhida pelo contratante, os pla-
nos vão cobrir serviços como
a colocação de Dispositivo
Intra-Uterino (DIU), vasecto-
mia, laqueadura, biópsia de
mama a vácuo, exames de
DNA para di-
versas doen-
ças genéticas,
autotransplan-
te de medula
óssea, video-
laparosco-
pia e pro-
cesso ci-
r ú r g i c o
para epilepsia.
A expansão de
atendimento prevê ainda o
atendimento nas áreas de
nutrição, terapia ocupacional

e fonoaudiologia - com seis
sessões por ano cada - e psi-
coterapia - com 12 sessões
por ano.

As operadoras poderão
continuar oferecendo planos de
saúde nas diversas segmenta-
ções - ambulatorial, hospitalar,
hospitalar com obstetrícia,
odontológico e em todas as
suas combinações. Segundo a
Associação Nacional de Saú-
de (ANS), caso o usuário opte
somente pela cobertura am-
bulatorial, ele deverá estar co-
berto para todas as doenças
que têm tratamento ambula-
torial. Na cobertura hospitalar,
ele terá para todos os proce-
dimentos hospitalares.

No caso de algum benefi-
ciário procurar um plano de
saúde e for negada a cober-

tura total para a
sua segmen-

tação, ele
p o d e r á
notificar a

ANS por
m e i o
do te-
lefone
0 8 0 0

7019656. A
empresa pode ser

multada de R$ 50 a R$ 80 mil
para cada infração cometida.

ajuizamento da ação que se
conta o prazo qüinqüenal.
Portanto, o quanto antes ba-
ter às portas da justiça me-
lhor será para o bancário
(a). Porque aquele que es-
pera quase finalizar os dois
anos para formalizar a re-
clamação somente terá di-
reito a receber verbas tra-
balhistas de cerca de
três anos.

Enfim, f ique
atento e procu-
re defender
seus direitos
t raba lh i s tas
propondo re-
clamação tão
logo tenha rescindi-
do seu contrato de trabalho.

O DEPARTAMENTO JU-
RÍDICO DO SINDICATO
ESTÁ À DISPOSIÇÃO.

O Projeto de Lei 799/2007, que acaba com
a demissão por justa causa do bancário que
emitir cheque sem fundo, foi aprovado por
unanimidade na Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O
projeto aguarda agora aprovação do Senado.
Um bom sinal contra as injustiças cometidas
pelos banqueiros. Pressione os senadores!

Dias contados: demissão por
emitir cheque sem fundo

COMUNICADO IMPORTANTE
AOS BANCÁRIOS


