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ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
BALANÇO 2008

DIA: 24 DE JUNHO DE 2009 • HORÁRIO: 19H
LOCAL: AV. WASHINGTON LUIZ, 140
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região convoca todos
os associados quites e em pleno gozo de seus direitos sociais a
comparecer na Assembleia Ordinária. PAUTA: aprovação ou não do balanço
referente a 2008 e referendo à admissão de funcionários 2008.

ITAÚ UNIBANCO: MILHARES PODEM SER DEMITIDOS
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ENCERRADA MAIOR GREVE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Foram 50 dias de mobilizações e expectativas por parte
dos bancários da carreira profissional da CEF que reivindicavam um PCS condizente
com a imensa demanda que
estes trabalhadores têm todos
os dias na suas unidades. E
outra vez a Caixa foi intransigente, ajuizando dissídio no
TST, sem nenhuma disposição
para o diálogo. Esta tem sido a
tônica da empresa nos últimos
anos: a intolerância diante da
legítima união e organização
dos empregados na luta por
melhores salários e condições
de trabalho. Para piorar, o Comando Nacional orientou a
aceitação de uma proposta
ruim para os profissionais, desencorajando-os a continuar

na luta; e isso, sem antes consultar as bases para saber da disposição dos trabalhadores, numa
clara demonstração de consentimento com a política punitiva que
a empresa vem tomando para
desmobilizar a categoria.
"No fim, fica uma sensação de
decepção, pois acreditamos que
ainda havia espaço para negociação. Por outro lado, fica o sentimento da força que temos quando estamos unidos e das possibilidades de conquistas futuras,
sobretudo com uma adesão mais
ampla, já que todos são favorecidos na greve, mesmo com a intransigência da Caixa e sob o
beneplácito dos nossos representantes no Comando", afirma
Fábio dos Anjos, diretor do Sindicato e funcionário da Caixa.

Sindicato luta contra o trabalho aos sábados

POUPATEMPO - NOSSA CAIXA/BB
No último dia 09/06, o Sindicato foi comunicado que teve início um
projeto piloto, a partir da agência do Poupatempo/Santos, para a implantação de um novo modelo de cobrança de tarifas. Este modelo
tem como objetivo acabar com o trabalho ilegal dos bancários aos
sábados nas agências da Nossa Caixa instaladas dentro dos Poupatempos. O Sindicato continuará acompanhando todo o processo.

BANCOS SÃO MULTADOS EM MAIS DE
R$ 1 MI POR FALTA DE SEGURANÇA
Bancos irresponsáveis recebem R$
1.049.353,00 em multas por falta de segurança. O Banco do Brasil foi o campeão com
39 multas, totalizado R$ 602.016,00. O vice
foi o Bradesco com 13 multas, perfazendo
R$ 249.669,00. Também foram interditadas
duas agências: Unibanco (Ribeiro Preto-SP)
e Banif (Belo Horizonte-MG)
As punições foram aplicadas pela Polícia

Federal (PF), durante a 81ª reunião da Comissão Consultiva para Assuntos da Segurança Privada (CCASP), um fórum tripartite
do Ministério da Justiça, com representantes do governo, trabalhadores e empresários, que se reúne pelo menos a cada dois
meses para julgar os processos abertos em
fiscalizações da PF nos bancos e empresas
de vigilância e transporte de valores.

*

VEJA OS BANCOS MULTADOS
E OS RESPECTIVOS VALORES:

• Banco do Brasil: R$ 602.016,00
• Bradesco: R$ 243.669,00
• Caixa Econômica Federal:
R$ 43.666,00
• Mercantil do Brasil: R$ 40.002,00
• Unibanco: R$ 40.000,00
• Itaú: R$ 20.000,00
• Santander: R$ 20.000,00
• Alfa: R$ 20.000,00
• Real: R$ 20.000,00

TOTAL: R$ 1.049.353,00

EXPEDIENTE
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FUSÕES EXIGEM MOBILIZAÇÃO
CONTRA O DESEMPREGO
Como havíamos alertado
anteriormente muitas demissões estão ocorrendo no país
afora por conta das fusões
entre os bancos. Em nossa
região o Sindicato não vai admitir que ocorra desemprego
em massa. Para isso vai convocar toda a categoria a participar e se manifestar nas
agências principalmente nas
do Unibanco, Itaú, Real, Santander, Banco do Brasil e Nossa Caixa. Isto não quer dizer
que os outros bancos estão
fora da lista. "Estamos organizando uma Campanha nos
moldes da: Demitiu Parou!
Como já fizemos com o HSBC
e tivemos êxito com grande
apoio dos funcionários daquele banco", afirma Eneida Figueiredo Koury, Secretaria de Comunicação e funcionária do BB.
Isto vai exigir muita mobilização de todos, por isso denuncie o assédio, participe
das reuniões, das assembléias, das convocações para
manifestações, enfim, juntese ao Sindicato para lutar por
seu emprego, melhores salários e condições de trabalho!!!
Faltam funcionários
"A falta de funcionários é um
fato real há pelo menos uma
década nas agências, por isso
nesta Campanha Salarial será
primordial lutar contra o desemprego", salienta Pedro de Castro Junior, Secretário Geral do
Sindicato. Somente no primei-

ITAÚ UNIBANCO:
MILHARES PODEM
SER DEMITIDOS
A mobilização é a única arma que pode barrar as demissões

ro trimestre de 2009 os bancos
demitiram, segundo estudo do
Dieese, 1.354 bancários (as).
E não podem colocar a culpa
na crise, porque os 50 maiores bancos tiveram lucro de R$
7,5 bilhões neste período. Por
outro lado, o número de contas correntes aumentou vertiginosamente e o de agências
também. Veja tabela com o aumento de agências, diminuição de bancários e média de
trabalhadores por agência em
nossa região.

O Sindicato exige mais
contratações, por isso vem
lutando pela volta dos dois
turnos de trabalho (com a
ampliação do horário de
atendimento). Isto pode resolver por exemplo a sobrecarga de serviços, o assédio
moral, diminuir as doenças
ocupacionais, melhorar as
condições de trabalho e de
vida dos bancários (as), além
de empregar mais trabalhadores contribuindo por uma
sociedade justa e igualitária.

A TABELA DEMONSTRA A DIMINUIÇÃO
DE BANCÁRIOS ENQUANTO
AUMENTAM AS UNIDADES NA BASE DO
SINDICATO (BERTIOGA A PERUÍBE)
ANO

2001
2005
2008

AGÊNCIAS BANCÁRIOS

159
171
183

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

3.565
3.326
3.591

FUNCIONÁRIOS
POR AGÊNCIA

22
19,5
19,6

Em entrevista concedida a uma grande revista,
Roberto Setúbal, presidente executivo, e Pedro
Moreira Salles, presidente do conselho, do Itaú
Unibanco, disseram que
pretendem economizar
R$ 1 bilhão (4% dos custos totais) por ano a partir de 2010. O Itaú Uni-

banco tem custos de cerca de R$ 25 bilhões anuais e metade disso é consumido pela folha de pagamentos. Lembrando
que em várias cidades do
país, existem agências
do Itaú e do Unibanco
muito próximas umas
das outras, em alguns
casos são vizinhas.

DENÚNCIA DE EXPLORAÇÃO
PARA ABERTURA DE C/C
Parece que o ditado "nada é tão ruim que não
possa piorar" foi implantada por Setubal no Itaú! O
Sindicato vem recebendo denúncias de que o Itaú
vem explorando os bancários (as) em campanhas
de aberturas de C/C. Segundo o relato, os funcionários passam o dia na rua para conquistar clientes,
mas segundo critérios da campanha a abertura das
C/C não tem nenhum valor para abater as metas
absurdas. Por isso, o Sindicato vai convocar todos
os funcionários para lutar pelo fim das metas e do
desemprego nesta Campanha Salarial!

FIQUE ATENTO!
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DIRETORIA PARTICIPA DE CONFERÊNCIAS
PARA ORGANIZAR CAMPANHA SALARIAL
A diretoria do Sindicato de Santos participou do Seminário Regional, em Campinas e
também da Conferência Interestadual, nesta
semana. O próximo
passo para organizar a
Campanha Salarial
2009 é enviar delegados, de 17 a 19 de julho

de 2009, para a 11ª Conferência Nacional dos Bancários, em São Paulo.
Em todas as conferências o Sindicato, ligado a
Intersindical, defende um
índice de reajuste Fenaban (ICV/Dieese) de
15,29% (composto por
5,7% de perdas acumuladas + 3,88% de reposição

Defendemos um reajuste Fenaban de 15,29% e NÃO ao desemprego

DENUNCIAR
É IMPORTANTE
PARA SUFOCAR
ABUSOS
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da inflação + 5% de produtividade). Para os empregados da CEF um reajuste de 75,63% (composto por 61,02% de perdas
+ 3,88% de reposição da
inflação + 5% de produtividade). Já para os bancários do BB o índice defendido é de 65,44% (composto 51,68% de perdas +
3,88% inflação + 5% de
produtividade).
Acabar com a manipulação dos bancos sobre
seus lucros nos balanços,
para melhorar e garantir
uma Participação dos Lucros e Resultados (PLR)
compatível com o montante realmente obtido
pelos banqueiros. Vamos
lutar pelo salário mínimo
do Dieese R$ 1.972,00
como piso da categoria;

Diretoria está participando de todos os encontros e conferências

para estender a licença
maternidade de 180 dias
para todas as bancárias,
pois as funcionários do
BB, CEF e Nossa Caixa já
conquistaram este direito;
travar uma verdadeira
guerra contra o assédio
moral e para pôr fim a
qualquer tipo de metas,
são algumas das reivindi-

cações do Sindicato
nesta Campanha Salarial 2009!
"Toda a mobilização
é importante para conquistarmos nossas reivindicações e lutarmos
contra o desemprego",
reafirma Ricardo Saraiva Big, Presidente do
Sindicato.

Você tem que acreditar na sua força e denunciar ao sindicato os abusos,
explorações, ilegalidades, mau caratismo, todos os tipos de assédios ou
outras atitudes que firam sua dignidade, que ameacem sua saúde física ou
piscológica, que passem por cima de seus direitos, enfim, que lhe atinjam
de forma covarde.
Para isso, você não precisa se identificar e só entrar em nosso site:
www.santosbancarios.com.br clicar em fale conosco e solicitar a não
identificação ou enviar e-mail para santosbancarios@uol.com.br, que seu
endereço e nome serão mantidos no mais absoluto segredo. Todas as denúncias serão investigadas pela diretoria do Sindicato, que depois de determinar sua veracidade tomará todas as medidas jurídicas e políticas.
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