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SINDICATO FAZ
SARDINHADA NO BRADESCO

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Todos temos acompanhado o genocídio
que vem sendo praticado por Israel na Fai-
xa de Gaza. O número de palestinos mortos
já passa de 900. A população civil está sem
água, luz ou alimentos. E também sem qual-
quer proteção, como prova o ataque recen-
te à escola das Nações Unidas.

Para protestar contra esse massacre sem
sentido, violação absurda dos direitos hu-
manos, a diretoria do Sindicato e dezenas
de organizações da sociedade civil fizeram
de ato de repúdio na última sexta-feira, dia
09/01/2009, na praça Mauá em Santos. O
protesto de massas é um importante instru-
mento de pressão contra todo esse sofrimen-
to e na luta por um mundo justo.

Foram utilizados carros de som e centenas
de pessoas se solidarizaram com o povo pa-
lestino massacrado pelo exército de Israel.

Diretoria participa com crianças Palestinas do ato
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REPÚDIO
CONTRA ATAQUE

DE ISRAEL NA
FAIXA DE GAZA

DIGA NÃO A
OPRESSÃO!!!

Bancários e a dire-
toria do Sindicato dos
Bancários de Santos e
Região realizaram,
das 10h às 14h, dia 16
de dezembro, mani-
festação de repúdio às
más condições de tra-
balho na agência Bra-
desco no centro de
Santos e a política
econômica dos gover-
nos estadual e federal.

Na ocasião foram
servidas sardinhas na
brasa à população,
colocadas faixas e
distribuídos panfletos
alertando para a ex-
ploração e as perse-
guições que ocorrem
com os funcionários
do banco.

"O gerente regional
Hamilton Gimenes tra-
ta com exploração e
truculência os funcio-
nários. É um verdadei-
ro CARRASCO! Para
isso, ele chama a polí-
cia para coibir manifes-

tações, na greve utiliza
do instrumento jurídico
denominado Interdito
Proibitório para abrir "na
marra" as agências, so-
brecarrega seus funcio-
nários, pressiona os
bancários a tirarem ape-
nas 20 dias de suas fé-
rias, impõe metas im-
possíveis, coloca em ris-
co a segurança de fun-
cionários e clientes",
aponta Daniel diretor do
Sindicato e funcionário
do Bradesco.

Além disso, enquan-
to a maioria dos bancos
concede bolsa educa-

ção para seus funcioná-
rios,  o Bradesco não
concede aos funcioná-
rios, porém exige que
todos tenham universi-
dade, demite quem rei-
vindica melhores condi-
ções de trabalho, demi-
te trabalhadores lesio-
nados, o plano de saú-
de dos funcionários é
precarizado.

"O protesto desta-
cou também a política
de proteção aos ban-
queiros pelo governo
federal. A faixa que foi
colocada na frente da
agência dizia: Governo

diz não ter dinheiro
para: saúde, educação,
segurança, aposenta-
dos e vítimas de Santa
Catarina, mas liberou
200 bilhões para socor-
rer banqueiros", finaliza
Roger, diretor do Sindi-
cato e funcionário do
Bradesco.

Segundo o Comis-
são de Organização dos
Empregados, o Brades-
co não respeita a Lei
8213 de cotas para con-
tratação de negros e
pessoas com necessi-
dades especiais. O Bra-
desco tem um dos mai-
ores lucros do mundo,
mas paga o pior salário
da categoria!

"Qualquer pressão
contra os funcionários a
diretoria do Sindicato
reagirá com mais mani-
festações para defen-
der seus direitos", aler-
ta Humberto, diretor do
Sindicato e funcionário
do Bradesco.

Foram servidas sardinhas, bananas e farinha 50 kilos de sardinha foram assados na porta da agência

Um grande banner foi colocado no auto-atendimento

Fabiano Couto
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EXPEDIENTE

"TODOS DEVEM PROCURAR O SINDICATO
INDEPENDENTE DE DEMISSÃO OU NÃO"

Qual seu nome, onde tra-
balha e há quantos anos?

Meu nome é Cintya Carla
Faria Aleixo, trabalho no
Real/Cubatão desde 2001.
Sou sindicalizada desde que
entrei no banco.

O que você fazia lá, como
se deu a demissão e quais
as consequências?

Eu era caixa, mas acumu-
lava serviços de vendas para
a gerência, tesouraria e abas-
tecimento de numerário. So-
fro de Ler/DORT desde 2005,
mas acho que tudo começou
quando engravidei. Nesta
época, o gerente que nem tra-
balha mais no banco, colocou-
me num posto do banco den-
tro da Petrobrás sozinha. Lá
carregava caixas pesadas e
trabalhava numa área de alto
risco. Depois soube que isto
é irregular para mulheres grá-
vidas. O resultado foram com-
plicações como a perda de lí-
quido da placenta e ter meu

filho prematuramente, o que
me causou muita depressão
e o afastamento do trabalho.
Ao retornar era ameaçada de
demissão com frases do tipo:
"Precisamos demitir alguém.
Eu não sabia que você iria
voltar a trabalhar", ditas pelo
atual gerente, que passou a
me evitar (Cintya quase der-
rama lágrimas).

Como assim evitar?
Ele não respondia às mi-

nhas perguntas e não se diri-
gia a mim. Como se eu não
estivesse trabalhando ali, jun-
to com todos os colegas.

Você foi demitida quan-
do e porque?

Teve um dia que o gerente
dirigiu-se a mim aos berros
porque eu estava ajudando
um colega a terminar seu tra-
balho. Eu calmamente disse-
lhe para nunca mais gritar co-
migo, porque eu estava traba-
lhando e não admitiria ser tra-
tada daquela maneira desres-
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BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO
3º TRIMESTRE /2008 (julho/agosto/setembro)

A L E R T A  C I N T Y A  C A R L A  F A R I A  A L E I X O ,  B A N C Á R I A  D O  R E A L / C U B A T Ã O  R E A D M I T I D A

RENDA TRIBUTARIA 2.096,88
RENDA SOCIAL  218.940,74
RENDA PATRIMONIAL    16.206,44
RENDA EXTRAORDINARIA    89.771,19
TOTAL GERAL  327.015,25

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL    48.161,71
ENCARGOS DIVERSOS    43.369,17
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS    59.358,66
FEDERAÇÃO      2.871,68
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO      3.173,58
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS/BOLETIM      6.564,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS              129.953,78

TOTAL DO CUSTEIO 293.452,58

PATRIMONIO SOCIAL
Resultado do trimestre-Superavit      33.562,67

TOTAL GERAL   327.015,25

Santos, 30 DE SETEMBRO DE 2008
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA- Presidente

Funcionária do Real desde 2001, Cintya sofreu
assédio moral, mesmo estando grávida foi enviada,
para trabalhar em área de alto risco, dentro da
refinaria da Petrobrás. Acumulou serviços, sofre de
Ler/DORT desde 2005 e por fim foi demitida, apesar
de cumprir seu dever além das metas

Com muita transparência, uma marca desta diretoria, publicamos o
Balanço para análise dos associados RECEITAS

peitosa. Logo após fui demiti-
da, em 03/10/2008. Eu era
ótima funcionária cumpria to-
das as metas impostas e mais
algumas.

Depois o que aconteceu?
Sai desnorteada e tiveram

que me levar até o estacio-
namento, porque estava
prestes a desmaiar. Fui para
casa e de lá corri para o Sin-
dicato, onde me alertaram
sobre meus direitos e não ho-
mologaram minha demissão.
A partir deste momento per-

cebi que estava me defen-
dendo. Sou sindicalizada
com muito prazer e orgulho,
a diretoria do Sindicato e
seus departamentos fizeram
de tudo para que eu saisse
vitoriosa.

Como sair vitoriosa,
explique?

Dia 05/12/2008, após ape-
nas 2 meses da demissão, o
juiz do trabalho de Cubatão,
determinou que o Real me re-
admitisse e se retratasse por
escrito, é uma vitória ou não

(pergunta ela).
Qual a sua mensagem

para os bancários de todos
os bancos?

Todos devem procurar o
Sindicato independente de
demissão ou não, para se
instruir e atualizar-se sobre
seus direitos. Estou sendo
tratada com muito carinho.
Nunca deixem se abater pelo
desrespeito e a humilhação.
Vá direto ao Sindicato para
juntos exigirem seus direitos
(responde com um sorriso).

Cintya está disposta a lutar
por seus direitos
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A diretoria do Sindicato
dos Bancários de Santos e
Região, numa ação contun-
dente, paralisou a agência
da Nossa Caixa dentro do
Poupatempo/Santos, sába-
do, dia 20/12, para protes-
tar contra a ilegalidade do
trabalho de bancários aos
sábados. "Bancário não tra-
balha aos sábados confor-
me a Lei 7.430 da CLT (Con-
solidação das Leis do Tra-
balho)", explica Ricardo Sa-
raiva Big, Presidente do Sin-
dicato dos Bancários de
Santos e Região.

Portanto é ilegal ter pos-
tos bancários nos Poupatem-
pos do Estado de São Paulo
abertos aos sábados. Isto

fere o  artigo 224 da Lei da
CLT . A denúncia de que ban-
cários estariam trabalhando
aos sábados chegou ao Sin-
dicato logo após a inaugura-
ção do equipamento do go-
verno do Estado de São Pau-
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DIRETORIA DO SINDICATO PARALISA
NOSSA CAIXA NO POUPATEMPO, SÁBADO

COMUNICADO AOS
EMPREGADOS
DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

O Sindicato dos Bancários de Santos e
Região entrou com ação na justiça a fim
de impedir qualquer desconto dos dias pa-
rados durante a última greve. Embora a
CEF tenha recuado e assinado o acordo
aditivo à CCT (Convenção Coletiva de Tra-
balho) comprometendo-se a abonar as ho-
ras que não fossem compensadas, o ban-

co persiste em ameaçar os empregados
com desconto, gerando instabilidade nos
locais de trabalho. A direção da Caixa não
se conforma com a organização e mobili-
zação dos funcionários, na luta pelos seus
legítimos direitos e tenta puni-los a qual-
quer custo com atitudes covardes e autori-
tárias. Não iremos baixar a guarda.

A duração normal do traba-
lho dos empregados em
bancos, casas bancárias e
Caixa Econômica Federal
será de 6 (seis) horas con-
tínuas nos dias úteis, com
exceção dos sábados, per-
fazendo um total de 30 (trin-
ta) horas de trabalho por
semana. (Redação dada
pela Lei nº 7.430, de 17/12/
85, DOU 18/12/85) - CLT

lo, em Santos.
Segundo os ad-
ministradores da
unidade Poupa-
tempo/Santos,
isto acontece há
11 anos em vári-
as cidades de São Paulo,
onde existem as unidades.

O golpe para afrouxar as
leis trabalhistas, é bem conhe-
cido dos comerciários, por
exemplo. Esta categoria há
décadas passadas trabalha-
va de 2ª a 6ª, das 8h às 18h,
com duas horas de almoço e
aos sábados, das 8h às 12h.

Hoje, com a exploração dos
patrões e a entrega dos direi-
tos, os comerciários traba-
lham de 2ª feira a domingo,
inclusive aos feriados.

Isto é o que os patrões e
os governos querem fazer
com os bancários burlando a
lei para abrir brechas e explo-
rar a categoria com mais me-

ART. 224 DA CLT

A polícia foi
chamada,
mas a
Lei é clara:
Bancário
não
trabalha
sábado

A diretoria do Sindicato paralisou
 a unidade durante todo seu expediente

tas, inclusive aos
sábados, domin-
gos e feriados!

"Somos soli-
dários a todos que
procuram os ser-
viços do  Poupa-

tempo e achamos que deve
abrir aos sábados, mas bancá-
rio não trabalha aos sábados
em qualquer lugar. É possível
criar rotinas onde as taxas pos-
sam ser pagas de 2ª a 6ª feiras
ou outra solução. O que não
pode é o governo explorar os
trabalhadores e passar por
cima da Lei", finaliza Big!

Neste último sábado, 10/01/2009,
a diretoria acompanhou a fiscalização da

Delegacia Regional do Trabalho e aguarda o
relatório decorrente da fiscal.

O Sindicato já entrou com ação e continuará sua
luta para exigir que a Lei seja cumprida!


