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Para o Bradesco,
quanto mais antigo, pior
é. "Sempre à frente" no
que? No descaso aos
funcionários? Na propa-
ganda imponente na tv?
Nos prêmios milionári-

os aos clientes, nos
grandes eventos patro-
cinados por todo país o
ano inteiro. Na verdade
o que só interessa ao
Bradesco é construir
uma imagem. Nessa
disputa de gigantes as
cenas que se vêem no
cotidiano das agências
são cada vez mais imo-

rais, pois fere o direito de cli-
entes e bancários.

O Bradesco diz que con-
sidera o bancário como co-
laborador da organização,
onde brada ter prática de
parceria entre bancários e
banqueiros, entretanto tra-
vam-se guerras interminá-

veis. Prezam a res-
ponsabilidade soci-
al? Plantam árvo-
res, mas destroem
a saúde física e

mental de quem está
"em seu próprio quintal".

Os banqueiros não são lou-
cos, jamais rasgariam di-
nheiro, porém deixam mui-
tos nesta situação. Não

bastando, ainda encontra-
mos até hoje, uma espé-

cie que deveria ser lenda,
porém é real: O GERENTE
REGIONAL que não valori-
za "seus" profissionais, pois
não analisa desempenho
nem resultados, basta acor-
dar de mau humor e
pronto...vai demitir alguns!
O motivo: não teve um bom
desempenho. Mesmo sen-
do funcionário revelação,
ganhando troféu.

Fator agravante: quem
se afastou pelo INSS e re-
torna ao trabalho torna-se
"incapaz" e suas chances
aumentam de estar na lista

A CARTILHA DO BRADESCO E
SUA ATUAL REALIDADE

dos "eliminados pelo líder".
Sem explicações, nem ar-
gumentos: RUA.

CUIDADO: Você poderá
ser a próxima vítima! Quem
sai sente-se usado e frus-
trado, por não ter sido devi-
damente avaliado e valori-
zado, quem fica continua
sem expectativas e com
medo, onde os sonhos não
se realizam, nem aposen-
tadorias se concretizam.

Será que na Diretoria
Executiva, os banqueiros
sabem que estão perdendo
muito dinheiro? Afinal, tra-
tam-se de funcionários qua-
lificados, treinados e gradu-

ados, que conquistaram a
fidelização de muitos clien-
tes e espaço no mercado e
isso vale muito $.

No atual cenário econô-
mico brasileiro, as Institui-
ções bancárias são o setor
mais lucrativo é também um
dos mais defasados de pes-
soal e um  caos geral em
atendimento e serviços. Um
dos principais fatores, pode
ser a falta de critério profis-
sional, gestão, competência
e visão. Faça "jus" à cam-
panha: INOVE, ou pelo
menos tente. Infelizmente é
nesse "administrador de de-
missões" que a Instituição

aposta, confia e ouve. GE-
RENTE REGIONAL faz
parte da categoria dos
bancários, não de ban-
queiros, não estando livre
de passar pelo mesmo ca-
minho da injustiça que pro-
porcionou á muitos.

Contra esse MAU exis-
te um remédio, denuncie
esses abusos filie-se ao
sindicato, aproveite para
acabar de vez com esse
mal estar!!!!

FÁBIO MARQUES
DOS SANTOS é diretor do
Sindicato e funcionário do
Bradesco
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EXPEDIENTE

 Em assembleia realizada dia 20/
03, os funcionários do Santander/
Real aprovaram as propostas do
aditivo do Acordo Coletivo. Durante
esta semana ainda ocorrerão
assembléias finais. O acordo será
assinado dia 30/03 e passará a
vigorar em todo o país.

"As dúvidas decorrentes sobre o
Acordo Específico serão sanadas
pelos diretores do Sindicato e
funcionários do Santander/Real",
Pedro de Castro Junior, Secretário
Geral do Sindicato e funcionário do
Santander.



GERENTE REGIONAL TRATORA DIREITOS
E MALTRATA FUNCIONÁRIOS DO BRADESCO

A diretoria do Sindicato continua
recebendo denúncias de que o ge-
rente regional, Hamilton Gimenez,
vem passando um rolo compressor
nos direitos dos funcionários do Bra-
desco. "Em dezembro de 2008, or-
ganizamos uma grande manifestação
na porta da agência Santos/Centro,
para denunciar a exploração e a ile-
galidade das medidas implementa-
das pelo gerente regional, como a
obrigatoriedade de tirar somente 20
dias de férias, as demissões imoti-
vadas, as más condições de traba-
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DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DO
EMPREGO, DO SALÁRIO E DOS DIREITOS

No próximo dia 30 de março os tra-
balhadores irão à luta para barrar as
demissões e a retirada de direitos, tor-
nando claro aos patrões e governos
que os trabalhadores não pagarão
pela crise econômica do capital.

As empresas - as mesmas que lu-
craram bilhões e bilhões nos últimos
anos - estão numa inaceitável ofen-
siva contra os trabalhadores. Ao in-
vés de diminuírem a margem de lu-
cros, os dividendos dos acionistas e
os milionários "bônus" dos altos exe-
cutivos, buscam impor pela chanta-
gem e pressão a redução de salári-
os e direitos daqueles que já amar-
gam um duro arrocho salarial. Para
isso, as empresas contam com a co-
laboração cínica da grande mídia que
faz uma campanha sistemática para
convencer os trabalhadores de que
é melhor perder parte do salário, do
que perder o emprego. Essa é uma

chantagem inaceitável.
Os governos municipais, estaduais

e federal, por sua vez, utilizam o di-
nheiro público para socorrer os lucros
de montadoras, bancos, construtoras
e grandes empresas, sem nenhuma
contrapartida aos empregos e direitos
dos trabalhadores.

“Não podemos cair no falso discur-
so de que entregar direitos é o cami-

nho para resolver a crise. Tampouco
acreditamos que o caminho seja fa-
zer um pacto social com governos e
patrões. Nosso caminho é a luta em
defesa do emprego e dos direitos.
Quem deve pagar a conta da crise são
os empresários, banqueiros e rentis-
tas”, ressalta Ricardo Saraiva Big, Pre-
sidente do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região.

FUSÃO: REAL
PRESSIONA COM
ASSÉDIO MORAL

PARA DEMITIR
Segundo denúncias recebidas pe-

los diretores do Sindicato está haven-
do muito assédio moral nas unidades
do Real por cumprimento de metas e
outros assuntos. Este deve ser um dos
passos para demitir funcionários em
decorrência da fusão com o Santander,
que também não é "flor que se cheire"
em exploração, assédio moral e demis-
são em massa. É bom salientar que os
mesmos que assediam podem ser de-
mitidos por esta política patronal de
massacre aos trabalhadores.

"Sindicalizem-se e estejam ampa-
rados pelos serviços (jurídicos, saú-
de, previdência e outros) que o Sindi-
cato oferece, venham às assembléi-
as convocadas pelo Sindicato, mobi-
lizem-se aos chamados dos dirigen-
tes sindicais para se fortalecer, por-
que teremos que lutar duro contra os
ataques dos banqueiros. A crise e a
fusão, apesar de os bancos ganharem
com isso, é o argumento do momento
para arrochar salário e demitir", expli-
ca Fabiano Couto, diretor do Sindica-
to e funcionário do Santander.

A diretoria do Sindicato está de
olho e irá atuar política e juridicamen-
te contra os assediadores sempre,
mas cada vez mais precisará do par-
ticipação da categoria!

Os trabalhadores
não pagarão pel
crise econômica
do capital

lho e o incentivo às rivalidades, que
torna o ambiente de trabalho insus-
tentável", explica Daniel, diretor do
Sindicato e funcionário do Bradesco.

Parece que o Gerente Regional
não entendeu o recado. Portanto es-
tamos de olho e podemos aplicar mais
soluções para o problema imposto por
Hamilton aos seus funcionários. É im-
portante que todos os bancários sin-
dicalizem-se para ter o respaldo dos
serviços do Sindicato sejam para os
casos jurídicos, de saúde, previden-
ciário e outros!
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DESCONTO DE ATÉ 30% EM
PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIMONTE
O convênio do Sindica-

to com a Unimonte dá des-
conto de 15% para gradu-
ação e de até 30% para
pós-graduação agora, para
todos os associados e de-
pendentes. Cada grupo de
5 associados do Sindicato
tem 25% + 5% de pontua-
lidade (30% de desconto
na pós).  São 39 opções de
especialização nas áreas
de Comunicação, Direito,
Educação, Educação Físi-
ca, Meio Ambiente, Negó-
cios, Saúde, Tecnologia da
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CAMPEONATO DE FUTSAL
DOS BANCÁRIOS

Organize seu time para o Campe-
onato de Futebol de Salão dos Ban-
cários, as inscrições encerram dia 10/
04/2009. A taxa de inscrição é de R$
100,00 por equipe. Porém, a equipe
que trouxer quatro novas sindicaliza-
ções será isenta da taxa.

O Campeonato é destinado somen-
te aos associados do Sindicato e será
realizado no poliesportivo do morro da

ATENÇÃO: AS INSCRIÇÕES ENCERRAM DIA 10/04
Nova Cintra, Av. Santista, 790.

Os jogos serão aos sábados, ao
término será realizado o já conhe-
cido "Bar Cultural", onde se apre-
sentarão bandas formadas por ban-
cários (as). A piscina será aberta
aos associados.

Serão inscritos no mínimo 5 atle-
tas por equipe e no máximo 10. Os jo-
gos serão arbitrados pela Liga Regio-
nal de Futebol de Salão de Santos.

Maiores esclarecimentos pelo fone
3223.9040 com Álvaro, Fabiano ou
Roger, ou diretamente na Secretaria
do Sindicato. N
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COM PISCINA, CHURRASQUEIRA,
MESAS E ETC. SÃO ALUGADAS
PARA EVENTOS AOS SÓCIOS A

R$ 500,00

E R$ 1.000,00 PARA NÃO SÓCIOS.

BAR CULTURAL NA INAUGURAÇÃO DA
NOVA BARRACA DE PRAIA, DIA 28/03

O Sindicato ad-
quiriu uma nova
barraca para me-
lhor acomodar os
associados, sua
inauguração será
dia 28 de março
(neste sábado), a
partir das 14h.
Para celebrar terá
Bar Cultural com
apresentação de Samba
de Roda, com o grupo
Big Jones, formados por

bancários do Real.

Informação e Veterinária.
A duração dos cursos

varia entre 15 e 18 meses. A
exceção é o MBA em Marke-
ting Estratégico, que dura
nove meses. As inscrições
podem ser feitas pelo site
www.unimonte.br ou pesso-
almente no núcleo de Pós-
Graduação e Pesquisa da
Faculdade (Av. Senador Fei-
jó, 421, Vila Mathias-San-
tos). Maiores informações
pelos fones 3235.6510 e
3228.2008 ou na secretaria
do sindicato fone 3223.9040.

A barraca de praia é ar-
mada em frente a igreja do
Embaré, em todos os finais
de semana até maio de

2009. Os associa-
dos e seus convi-
dados poderão be-
ber cervejas, refri-
gerantes, sucos,
caipirinhas e co-
mer pastéis, por-
ções a preços jus-
tos. A barraca tam-
bém é uma opção
para quem gosta

de jogar um dominó ou
cartas tornando-a mais
uma forma de entreteni-
mento à categoria.

NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 14H, NA PRAIA DO EMBARÉ

Depois dos jogos haverá música ao vivo e a piscina será aberta aos associados

Show de pagode na reinauguração da barraca no Embaré


