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EXPEDIENTE

A juíza titular do TRT de Itanhaém, 15º Região, Inez
Maria Jantália deferiu a Antecipação da Tutela proposta
pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindicato, para
anular os descontos dos dias não trabalhados durante a
greve de 2008, dos empregados das agências da Caixa
Econômica Federal, de Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.

Os advogados do Sindicato entraram com ações do
mesmo teor para anular os descontos realizados contra
todos os empregados da CEF, que legalmente estavam
paralisados durante a greve na base do Sindicato, que
abrange as unidades de Bertioga até Peruíbe.

"Agora aguardamos as decisões dos juízes das co-
marcas de Santos (abrange também Bertioga), que ha-
via indeferido, mas o Sindicato entrou com um mandado
de segurança; de São Vicente, Praia Grande, Cubatão e
Guarujá (que abrange Vicente de Carvalho)", explica Luis
Fernando Elbel, advogado do Sindicato.

Está fazendo um
mês que o companhei-
ro Silvio Luiz Nasci-
mento faleceu, em 13

de fevereiro de
2009, em São Paulo,
com 47 anos de idade,
deixando 4 filhos.

Funcionário con-
cursado do antigo Ba-
nespa, hoje Santan-

der, Silvio era lotado em
Bertioga. No início da car-
reira já militava política e
sindicalmente construin-
do as lutas contra a dita-
dura militar. Atuou inten-
samente na Baixada San-
tista organizando, com
outros militantes bancári-
os, o Movimento de Opo-
sição Bancária (MOB),

UM MÊS DE FALECIMENTO DO
DIRETOR SILVIO NASCIMENTO

um movimento sindical
combativo, que atualmen-
te dirige o Sindicato.

Desde 95 era diretor do
Sindicato dos Bancários
de Santos. Silvio também
foi coordenador do Conse-
lho Regional do Trabalho,
ligado a Subdelegacia Re-
gional do Trabalho, em
Santos, onde trabalhava

ativamente nos últimos
anos. Teve grande papel
nas últimas greves dos
bancários paral isando

muitas agências, no cen-
tro de Santos.
Silvio Luiz Nascimento,
PRESENTE!!!!

O Unibanco explora e as-
sedia os funcionários. A fal-
ta de funcionários nas agên-
cias de Cubatão e Pça. Ba-
rão do Rio Branco/São Vi-
cente são verdadeiras aber-
rações. Os funcionários so-
frem com as más condições
e o excesso de trabalho.
São colocados 1 ou 2 cai-
xas para atender centenas
de pessoas por dia. Isto é
prática normal no Unibanco!

 Em dezembro de 2006 a
diretoria iniciou uma verda-

UNIBANCO É CAMPEÃO EM EXPLORAÇÃO

deira campanha contra as
demissões, a falta de funci-
onários e o assédio moral
praticado dentro das agên-
cias do Unibanco, que ago-
ra se fundiu com o Itaú. Na
época agências foram para-

lisadas, somente depois dis-
so o RH do banco compro-
meteu-se a contratar mais
10 funcionários para várias
unidades da região.

A falta de condições, de
funcionários e assédio moral
nunca foi tolerado pelo Sin-
dicato, que vem combatendo
com manifestações políticas
e jurídicas. Estamos de olho,
sindicalize-se, porque a cam-
panha Demitiu, Parou conti-
nua! Não assine nenhum do-
cumento antes de pedir ori-
entação ao Sindicato !!!

CEF: JUÍZA CONCEDE TUTELA
ANTECIPADA ANULANDO
DESCONTO DE GREVE EM

ITANHAÉM, MONGAGUÁ E PERUÍBE

Silvio (ao centro) teve grande papel nas últimas greves dos bancários

Falta de
funcionários em
várias agências
do Unibanco...

... prejudica
atendimento
e aumenta
exploração
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ART. 224 DA CLT

ASSEMBLÉIA DIA 20, ÀS 18H
PARA DISCUTIR AS PROPOSTAS.

O Santander e a Comissão de
Empresa, deram continuidade às
negociações iniciadas em dezembro
do Acordo Específico do Santander
(renovação) e Real (inédito). As clá-
usulas serão aprovadas ou não, pe-
los funcionários dos bancos, em As-
sembléia, no Sindicato, Av. Washing-
ton Luiz, 140. Vejam as principais
cláusulas do Aditivo:

1-Estabilidade Provisória para Empre-
gados em regime de Pré-aposentadoria;

2-Licença remunerada pré-apo-
sentadoria (opcional);

3-Abono indenizatório para Apo-
sentadoria (o abono varia de acordo
com a faixa salarial);

4-Abono Ausência aos Funcioná-
rios com Deficiência;

5-Licença por Motivo de Doença de
Filhos;

6-Horário para Amamentação;
7-Estabilidade Provisória de Em-

prego Decorrente de Adoção;
8-Fórum de Saúde e Condições de

Trabalho;
9-PLR a Aposentados;
10-Comitê de Relações Trabalhistas.

TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO
SANTANDER/REAL ESTÃO

CONVOCADOS PARA A
ASSEMBLÉIA, DIA 20 (TERÇA),

ÀS 18H, NO SINDICATO!!!!

TERMINARAM
AS NEGOCIAÇÕES

DO ADITIVO
SANTANDER/REAL

A INTERSINDICAL, o
Conlutas, o MST, o MTST,
a Pastoral Operária e ou-
tros movimentos sindicais
e populares estão organi-
zando o "Dia Nacional de
Luta", em 30 de março,
contra os ataques dos go-
vernos municipais, esta-
duais e federal (em con-
junto com empresários)
aos direitos dos trabalha-
dores, contra o pagamen-
to pela classe trabalhado-
ra dos efeitos da crise
com redução de salários
e demissões, contra a cri-
minalização dos movi-
mentos sociais.

Lula, por outro lado,
auxiliou com dinheiro pú-
blico os bancos com mais
de R$ 160 bilhões, as
montadoras com R$ 4 bi-
lhões e com R$ 7 bilhões
do BNDES a Embraer,
sem a contrapartida da

garantia de emprego. Já
a criminalização dos mo-
vimentos sociais são or-
questradas pelo Presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Gil-
mar Mendes, que dá de-
clarações contra o MST
pedindo a prisão dos
Sem Terra, bem como os
ataques da governadora
do Rio Grande do Sul,
Yeda Crusius, contra o
MST. Mendes se desdo-
brou para mandar soltar

duas vezes o banqueiro
fraudador do sistema fi-
nanceiro nacional, Daniel
Dantas, que está sendo
investigado por lavagem
de dinheiro e corrupção.
Dantas tem, somente nos
EUA, 500 milhões de dó-
lares guardados, segun-
do reportagens da gran-
de imprensa.

Os trabalhadores não
devem pagar por uma
crise construída pelo sis-
tema capitalista de con-

centração de riquezas,
que ao menor sinal de
diminuição dos lucros
partem para as demis-
sões e retirada de direi-
tos. "Convocamos todos
para repudiar o projeto
neoliberal dos governos
municipais, estadual e
federal respaldado pela
justiça, a polícia e todo o
aparato de Estado, que
vem massacrando a vida
dos trabalhadores com
demissões, arrocho sala-
rial, miséria, aumento da
criminalidade, falta de
assistência a saúde, edu-
cação, moradia, enfim,
manifestar-se contra a
destruição da dignidade
humana", diz Ricardo
Saraiva Big, Presidente
do Sindicato.

Os trabalhadores não
vão pagar a conta da crise
feita pelos capitalistas!!!

BANCÁRIOS PARALISAM AGÊNCIA DO HSBC
Por isso, no dia, 04/03, Os bancários e diretores do Sindi-

cato paralisaram a agência Santos/Centro do HSBC, das 10h
às 12h. Foram distribuídas cartas abertas aos clientes em pro-
testo ao desconto realizado na PPR!!!

A diretoria do Sindicato esclarece que, segundo o regio-
nal do HSBC, o banco estará refazendo os cálculos da PP/
PSV. Também foi agendada uma reunião entre o Sindicato e
a diretores do HSBC, em São Paulo, nos dias 24 e 25/03,
para discutir entre outras coisas o desconto realizado na PPR
dos gerentes comerciais. Caso não haja resposta do banco
convocaremos os funcionários para assembléia.

O banco lucrou R$ 60 milhões com o não pagamento da PPR/PSV gerencial

Categoria paralisou agência Centro/Santos em repudio

Os trabalhadores não vão pagar a conta da crise feita pelos capitalistas
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JÁ ESTÃO ABERTAS AS
INSCRIÇÕES PARA O
CAMPEONATO DE FUTSAL
DOS BANCÁRIOS

ALUGUEL PARA ASSOCIADOS

(INCLUSOS PISCINA, QUADRA POLIESPORTIVA, ESPAÇO COM
CHURRASQUEIRA, VESTIÁRIOS COM DUCHAS E BANHEIROS)

Aluguel para não associados = R$ 1.000,00
Maiores informações na secretaria

do Sindicato, av. Washington Luiz, 140
ou pelo fone: 3223.9040.

Faça já sua reserva!!!
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FESTA COM PISCINA E
CHURRASCO É NO POLIESPORTIVO

Você tem agora a oportunidade de alugar o poliesportivo do Sindicato,
dotado de piscina, quadra esportiva e espaço com churrasqueira, no Morro
da Nova Cintra, para realizar a festa de confraternização da empresa, de ani-
versário e outras datas festivas por um preço abaixo do mercado para os
associados, de janeiro a novembro.

NOVA BARRACA
SERÁ INAUGURADA

DIA 28
O Sindicato adquiriu uma nova

barraca para melhor acomodar os
associados, sua inauguração será
dia 28 de março (sábado à tarde),
maiores detalhes da festa leia na pró-

xima edição. A barraca de praia é
armada em todos os finais de se-
mana até maio de 2009.

Os associados e seus convida-
dos poderão beber cervejas, refri-

gerantes, sucos, caipirinhas e comer
pastéis e porções por preços justos.
A barraca também é uma opção para
quem gosta de jogar um dominó ou
cartas. Sob a direção do diretor Wal-
mir, a barraca está localizada em
frente à Igreja do Embaré, há vários
anos como mais uma forma de en-
tretenimento à categoria.

Você não pode perder mais este
equipamento que o Sindicato dispõe
gratuitamente para os associados!

Estão abertas as inscrições para o Campeonato de
Futebol de Salão dos Bancários de 10/03 até 10/
04/2009. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 por
equipe. Porém, a equipe que trouxer quatro novas
sindicalizações será isenta da taxa.

O Campeonato, como em anos anteriores
é destinado somente aos associados do
Sindicato e será realizado no poliesportivo
do morro da Nova Cintra, Av. Santista, 790.

Os jogos serão aos sábados, ao término será
realizado o já conhecido "Bar Cultural", onde se
apresentarão bandas formadas por bancários (as). A
piscina será aberta aos associados.

Serão inscritos no mínimo 5 atletas por
equipe e no máximo 10. Os jogos serão
arbitrados pela Liga Regional de
Futebol de Salão de Santos.

Maiores esclarecimentos pelo
fone 3223.9040 com Álvaro, Fabiano ou Roger, ou
diretamente na Secretaria do Sindicato.

500,00R$


