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EXPEDIENTE

*

Na última semana foram rea-
lizadas as eleições para delega-
dos sindicais da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do
Brasil. Foram eleitos pelos em-
pregados da CEF nas agênci-
as: Ocian/Praia Grande, Car-
mem Bezerra Perez; Litoral Pla-
za Shopping/Praia Grande,
José Carlos Massarelli Junior e
como suplente, Deise Regina
Amaral de Souza Bueno; Pça
Barão do Rio Branco/S.Vicente,
Valéria Emmerich Paula de Cas-
tro; Martim Afonso/S.Vicente,
Luiz Antonio Pacheco e como
suplente, Daniel Hiroshi Toset-
ti; Bertioga, Luiz Fernando Pe-
reira de Souza; Guarujá, Edson
Rangel Ferreira; Ilha de Sto
Amaro/Guarujá, Jaime Vieira
dos Anjos; Pedro Lessa/San-
tos, Marcos Roberto da Silva;
Shopping Praiamar/Santos,
João Frederico Broadbent
Hoyer Calil; Boqueirão/Santos,
Ana Lucia Lopes Fernandez;
Ana Costa/Santos, Patrícia Ma-
ria dos Santos e como suplen-
te, Márcia Shiroma Serrano;
São Vicente, Marcos Pimentel
Ramos e como suplente,
Emerson Heringer.

Pelos funcionários do Banco
do Brasil foram eleitos para as
agências: Nova Noroeste/San-

tos, Rosana Marieta Carvalho
Dias; Cubatão, Felipe Gomes dos
Santos; José Menino/Santos,
Renata Borges Minas e Sapia e
como suplente, Lílian Venesia;
Pedro Lessa/Santos, Raquel Bar-
reto Freire; Peruíbe, Danielle Ave-
lino da Silva; Praia Grande, Thais
Sanzini Paes Pedro; Porto/San-
tos, Danielle Rodrigues Montei-
ro; Vila Belmiro/Santos, Marco
Sérgio Jardim Aleixo e como
suplente, Marcelo Villela Peter-
sen; Guarujá, João Luiz Augus-
to e como suplente, Luiz Apa-
recido Corrêa; Gonzaga/San-
tos, Eleodoro Godinho Nunes;
Boqueirão/Santos, Denise
Branco P. de Araújo; e em Mon-
gaguá, Mauro Alonso Junior.

A eleição de delegados sin-
dicais é muito importante para
organizar os bancários (as)
por local de trabalho. Isto é
mais um instrumento para a
defesa da categoria em relação
aos seus direitos, para melho-
rar suas condições de traba-
lho, vida e conquistar melho-
res salários, benefícios e a re-
posição das perdas acumula-
das nas últimas décadas. O
delegado sindical é o fortale-
cimento das relações entre o
Sindicato e a base.

PARABÉNS A TODOS!

SÃO ELEITOS OS NOVOS
DELEGADOS SINDICAIS

DA CEF E BB

TORNEIO DE FUTSAL
VAI PARA A 5ª RODADA

O torneio tem levado ao poliesportivo do Sindicato, na Av. Santis-
ta, 790, na Nova Cintra, muitos bancários (as) e seus familiares. Os
resultados da 3ª rodada foram: ABN Real 10  x 4  Bradesco Ocian;
BB 0  x 1  Bradesco/Praia Grande; Bradesco/Guarujá 0 x 1 Brades-
co/Cubatão; Unibanco 5  x 7 Bradesco/Vila Belmiro. Estas serão as
partidas da 5ª rodada disputadas no próximo sábado dia 13/06: às
9h - Real x Bradesco/Centro; 10h - Bradesco/Ocian x Bradesco/Praia
Grande; 11h - Bradesco/Guarujá x Itaú e Às 12h -  Bradesco/Cuba-
tão x Bradesco/Vila Belmiro. A piscina, o salão com música ambien-
te e a cantina estão abertos aos associados e seus familiares nos
sábados em que tiverem partidas. Os resultados da 4ª rodada esta-
rão disponíveis no site: www.santosbancarios.com.br.

PERÍCIA DOS EMPREGADOS DA CEF
Uma reivindicação antiga é

conquistada pelo empenho do
Sindicato. A superintendente do
INSS da Baixada Sant is ta ,
anunciou que os funcionários da
Caixa Econômica Federal pode-
rão fazer  suas per íc ias nas
agências do Instituto das cida-
des em que residem. Anterior-

mente os empregados da CEF
eram obrigados a se desloca-
rem até São Paulo.

Também é bom salientar que
os funcionários SINDICALIZA-
DOS devem, após a perícia, tra-
zer os resultados para que o Sin-
dicato acompanhe o andamento
dos processos junto ao INSS.
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SANTANDER: BANCÁRIOS NÃO
DEVEM ADERIR AO HOLANDAPREVI

Ao invés de estender o
antigo HolandaPrevi, do
Real, para os demais ban-
cários, o Santander criou
um novo plano. Segundo
Pedro de Castro Junior,
Secretário Geral do Sindi-
cato e funcionário do San-
tander para os funcionári-
os que não tem plano com
patrocinador, a proposta
não é ruim, mas precisa de
avanços, pois não conside-
ra o tempo de casa e nem
faz aporte que possibilite
um acúmulo de reservas

que permita transformá-la
no futuro em real beneficio.
Agora para quem tem o
HolandaPrevi é péssimo,
com redução de mais de
50% dos valores deposita-
dos. "Por isso pedimos que
ninguém faça adesão e
espere um estudo mais
detalhado do HolandaPre-
vi", ressalta Pedro de Cas-
tro. Os bancários têm 60
dias, a partir do dia 1º de
junho, para fazer a
escolha com calma.

Este pacote (que o

Informações demonstram, em muitos casos,

perdas nos planos de previdência do Grupo

Santander Brasil, de saúde e bolsas de estudo

banco afirma ser de "bene-
fícios", mas que na verda-
de conta com conquistas
históricas arrancadas pe-
los trabalhadores, como o
auxílio-creche) foi imposto
sem discussão pela direto-
ria do Santander.

A falta de clareza e in-

JUSTIÇA INDENIZA CLIENTES POR FALTA DE
FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO BANCÁRIO

A Nossa Caixa já per-
deu três ações na justiça
que culminaram em inde-
nizações que totalizam
mais de R$ 18 mil para
três clientes na região. As
ações são por conta da
demora no atendimento
das unidades da Baixada
Santista. As longas filas
e a demora são frutos de

demissões injustificadas
nas últimas décadas. Em
1990, haviam 850 mil ban-
cários no país, atualmen-
te são apenas 430 mil.

Na década de 80, exis-
tiam dois turnos de traba-
lho e um horário maior de
atendimento nas agênci-
as, assim como mais pos-
tos de trabalho. Hoje,

com a falta de funcionári-
os, os bancários (as) so-
frem com o acúmulo de
serviço, assédio moral,
estresse e outras doen-
ças ocupacionais.

A diretoria do Sindicato
já está organizando a mo-
bilização da Campanha
Salarial por mais empre-
go, lutar pelos dois turnos

com a extensão do horá-
rio de atendimento e me-
lhores condições de traba-
lho, salários e PLR condi-
zente com os lucros dos
bancos, mas precisa do
apoio de toda a categoria.

Nesta Campanha Sala-
rial 2009 a categoria tem
que se unir de uma forma
"titânica", porque os ban-
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queiros vão querer enro-
lar e dizer "que a crise é
isso, a crise é aquilo, a cri-
se nós f izemos,  mas
vocês terão que pagá-
la" (apesar dos lucros
ganhos, inclusive no 1º
trimestre deste ano) e ten-
tar arrochar os salários e
demitir. Somente com uma
mobilização forte e objeti-
va poderemos derrotá-los.

Junte-se ao Sindica-
to e participe das reu-
niões, assembléias e
manifestações!

formações é latente no Pla-
no de Previdência, assim
como no plano de saúde e
bolsas de estudo. O
que está cla-
ro é que
h a v e r á

redução nos valores das
bolsas e aumento nos va-
lores dos planos de saúde.

"Vamos lutar por nossos
direitos", finaliza Pedro de
Castro Junior.
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Nesta Campanha Sa-
larial 2009 a tônica é lu-
tar contra o desemprego,
para tanto a defesa da
estatização do sistema
financeiro é determinan-
te para barrar as demis-
sões na categoria bancá-
ria", afirma Ricardo Sa-
raiva Big, Presidente do
Sindicato dos Bancários
de Santos e Região e
funcionário do BB.

Defendemos um índi-
ce de reajuste Fenaban
(ICV/Dieese) de 15,29%
(composto por 5,7% de
perdas acumuladas +
3,88% de reposição da
inflação + 5% de produ-
tividade). Para os empre-
gados da CEF um rea-
juste de 75,63% (com-
posto por 61,02% de per-
das + 3,88% de reposi-

ção da inflação + 5% de
produtividade). Já para os
bancários do BB o índice
defendido é de 65,44%
(composto 51,68% de per-
das + 3,88% inflação + 5%
de produtividade).

Além disso, temos que
barrar a manipulação dos

bancos sobre seus lucros
nos balanços, para melho-
rar e garantir uma Partici-
pação dos Lucros e Resul-
tados (PLR) compatível
com o montante realmen-
te auferido pelos bancos.
Vamos lutar pelo salário
mínimo do Dieese R$

TODOS CONTRA O DESEMPREGO
E POR MELHORES SALÁRIOS

CAMPANHA SALARIAL

1.972,00 como piso da ca-
tegoria; para estender a li-
cença maternidade de 180
dias para todas as bancá-
rias, pois as funcionários
do BB, CEF e Nossa Cai-
xa já conquistaram este di-
reito; travar uma verdadei-
ra guerra contra o assédio
moral e para pôr fim a qual-
quer tipo de metas, são al-
gumas das reivindicações
do Sindicato nesta Campa-
nha Salarial 2009!

 O que vai exigir, em
tempo de crise, muita mo-
bilização de todos, por isso
denuncie o assédio, partici-
pe das reuniões, das as-
sembléias, das convoca-
ções para manifestações,
enfim, junte-se ao Sindica-
to para lutar por seu empre-
go, melhores salários e con-
dições de trabalho!!!
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VEJA ALGUMAS
DAS PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES
DA CAMPANHA
SALARIAL 2009:

• Índice de reajuste
Fenaban (ICV/Dieese)
= 15,29%
• Índice de reajuste
para empregados da CEF
= 75,63%
• Índice de reajuste
para funcionários do BB
= 65,44%
• Estatização do
Sistema Financeiro
• PLR compatível com os
lucros reais dos bancos
• Lutar contra o desem-
prego, pela extensão da
Licença Maternidade
para todas as bancárias,
lutar contra o Assédio
Moral, pelo Fim das Me-
tas, implantar o Piso do
Dieese, entre outras rei-
vindicações.

Toda a categoria deve juntar-se ao Sindicato para lutar por seus direitos

Participe das convocações do sindicato para as manifestações Temos que estatizar o sistema financeiro para garantir nossos empregos
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