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O gerente regional, Hamilton, demite funcionários
doentes, pressiona pelo cumprimento de metas,
restringe férias dos funcionários (as) e impõe outras atrocidades. Ele acha que é a própria lei não

respeitando nada, muito menos as leis trabalhistas.
Por outro lado, o Sindicato vem lutando e readmitindo as vítimas do GERENTE REGIONAL através
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da justiça

UM SINDICATO DE LUTA

15,29%
Enquanto os banqueiros lucram bilhões, os bancários estão no vermelho! O
poder de compra do salário está absolutamente defasado. Por isso, defendemos
reivindicar da Fenaban um reajuste de
15,29% para todos os trabalhadores, índice que corresponde à projeção da inflação
(3,88%), resíduo das perdas anteriores
(5,7%) mais 5% de aumento real.
Depois de um ano de muito trabalho,
muita pressão por metas e muito empenho
para dar conta das tarefas, nada mais justo
que a valorização dos nossos salários.
Nos bancos federais, onde as perdas são
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de reajuste para todos!
Bancários estão no vermelho!

muito maiores, devemos exigir um plano
de reposição negociando diretamente com
BB e Caixa. Piso do Dieese - Nenhum
bancário pode ganhar menos!
Anos atrás, o menor salário pago nos
bancos era de aproximadamente 4,2
salários mínimos. Hoje não chega a dois
mínimos. Basta de arrocho!
Enquanto as altas administrações
dos bancos ganham milhões em salários e bônus, quem está na base da
pirâmide salarial nos bancos recebem
salários de fome. Não existe nenhuma
justificativa plausível para isso.

Perdas no BB chegam a
51,68% e na CEF 61,68%
Desde o Plano Real, o funcionalismo do
BB acumulou 51,68% de perdas salariais.
No mesmo período, os bancários abrangidos
pelo acordo da Fenaban perderam cerca de
5,7%. Essa é mais uma prova de que vale a
pena manter a unidade da categoria. “Porém,
isso não significa que os funcionários do BB
devam abrir mão de suas reivindicações
específicas, que devem ser negociadas diretamente com a direção do BB”, diz Eneida
Koury, Secretaria de Comunicação do Sindicato e funcionária do BB.
Além das perdas salariais, o fim da lateralidade e o retorno das comissões em
casos de substituição são alguns dos pontos
que precisam ser negociados diretamente
com o Banco do Brasil.

CEF: 61,68% em negociação
direta com empresa
Enquanto na Fenaban as perdas salariais desde setembro de 1994 foi de 5,7%,
na Caixa os empregados amargam um
violento arrocho salarial que tungou mais
de 61% do salário.
O Sindicato defende um plano de reposição
dessas perdas, ainda que de forma parcelada.
Além das perdas, a valorização dos Técnicos
Bancários, a luta pela isonomia, o fim da discriminação aos empregados que não aderiram ao
Reg/Replan e avanços no PCC são questões
que precisam de solução urgente.

SANTANDER REAL

Sindicato entrará com ação coletiva
contra novas regras do HolandaPrevi

Conforme foi aprovado pelos funcionários do Santander Real em assembléia, dia
14/07, o Sindicato entrará com ação coletiva objetivando a manutenção do custeio
do Plano de Aposentadoria HolandaPrevi
aos participantes ingressos no referido
plano até 31 de maio de 2009.
O banco Santander alterou unilateralmente as regras de contribuição do fundo
de pensão dos empregados do ex-banco

Real, denominado Holanda Previ, o que
causará prejuízos aos participantes inscritos até 31 de maio de 2009.
Vamos anexar no processo os nomes
dos bancários que fazem parte da ação.
Quem ainda não for sócio deve procurar o
sindicato o mais rápido possível e se sindicalizar. Porque os juízes proferem sentenças, na maioria das vezes, favoráveis
apenas aos bancários listados na ação.

Real é campeão do
Torneio Silvio Nascimento

Real recebe a taça de campeão 2009 do futsal dos bancários

Numa empolgante final, que reuniu mais
de 120 pessoas no poliesportivo do Sindicato, o Real sagrou-se campeão do Torneio
de Futsal Silvio Nascimento ao vencer por
6 x 4, num jogo disputado e de alto nível, o
Bradesco Praia Grande – vice campeão. O
3º lugar ficou com o Bradesco Vila Belmiro
que goleou por 12 x 0 o Bradesco Cubatão.
Os artilheiros da competição com 18 gols

cada um foram Alexsandro da Silva Abud
do Real e Giovanni Russo do Bradesco
Vila Belmiro. O melhor jogador do torneio
foi Felipe P. Pavani e a defesa menos vazada a do Bradesco Praia Grande. Todos
receberam troféus, medalhas e puderam
servir-se de um grande churrasco de
confraternização e curtir o som da banda
Garagem Bluseira.

VEM AÍ A CAMPANHA SALARIAL
É HORA DE DISCUTIR NOSSAS PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES E O PAPEL DO SISTEMA
FINANCEIRO SOBRE OS DESTINOS DO PAÍS

Manter empregos, reajustar
salários e acabar com as metas!!
Os mais de 400 mil bancários e
bancárias de todo o País terão grandes
desafios nos próximos meses: manter
empregos, corrigir salários e acabar
com as metas! Estes devem ser os eixos gerais que unificam o conjunto dos
trabalhadores do sistema financeiro, do
setor privado ou estatal.
Já os empregados da Caixa e do

Banco do Brasil, além de se somarem
ao conjunto da categoria por essas
questões, vão lutar para arrancar suas
reivindicações específicas negociando
diretamente com as direções destes
bancos.
Para isso é que deve existir campanha unificada: fortalecer a luta geral,
avançando no que é específico!

Basta de demissões!
Mesmo na crise os bancos continuam lucrando exageradamente. Ainda assim, insistem em reduzir o número de postos de trabalho nas agências e departamentos. Com
as fusões, as demissões se ampliaram, demonstrando que este processo só interessa
aos bancos, trazendo prejuízos aos bancários, clientes e ao País.
Neste momento, tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei que visa impedir
empresas de realizar demissões em massa. A INTERSINDICAL, juntamente com as demais centrais, está construindo o Dia Nacional de Paralisações e Manifestações em 14
de Agosto, onde uma das principais exigências é a aprovação deste projeto. Além disso,
defendemos a ratificação da Convenção 158 da OIT que proíbe demissões imotivadas!
Mas devemos fazer a batalha para garantir na Convenção Coletiva Nacional dos
bancários a estabilidade no emprego para todos. Mais que possível, é necessário,
que os bancários e os sindicatos construam, coletivamente, a defesa de mecanismos que garantam o emprego. É preciso impedir práticas como a do Santander que
demitiu centenas de funcionários no último período.

Hamilton aterroriza e
demite os funcionários
no Bradesco
Hamilton, gerente regional do Bradesco, vem demitindo funcionários
que pelo excesso de trabalho ficam
doentes, ameaçando os que não cumprirem as metas, restringindo férias
dos subordinados, enfim infernizando
a vida de todos como demonstram as
dezenas de denúncias que chegam
toda semana no Sindicato.
O terror é total, segundo diretores
do Sindicato: Hamilton ultrapassa as
regras do banco para defender seus
protegidos, porém demite funcionários sem motivo algum, ou seja,
meramente porque não o bajularam.
Para transtornar ainda mais os funcionários, o gerente regional conta
com a fidelidade da funcionária Roseli encarregada de fazer o serviço
de assédio aos funcionários através
de e-mails internos, cujos conteúdos
são ameaçadores e velados. Uma de
suas exigências é fazer curso Treinet
fora do horário de serviço sem receber
nada e ainda perderem suas horas de
folga. Como se já não bastasse a pressão para vender produtos, nos finais
de semana, utilizando seus próprios

telefones, por causa das metas.
Como não adiantou os avisos, as tentativas de um acordo, as manifestações
realizadas na porta da agência do Bradesco a diretoria já tem uma nova injeção
para aplicar no Hamilton e seus asseclas
que maltratam os funcionários!
Por outro lado, o Sindicato vem
ganhando as ações e readmitindo
diversas funcionárias (os) vitimadas
pela incompetência de gerenciamento
que, além de transgredir as leis, agride
o ser humano como foi o caso de Vera
readmitida por duas vezes pela ação
de seu advogado Vitalino S. Duarte e
a assistência do Sindicato. Outras vítimas assistidas pelos departamentos
jurídicos e de previdência do Sindicato foram Paola Torsane readmitida e
Janete que já ganhou a 1ª batalha na
justiça e está prestes a ser readmitida
também. Assim como o caso do gerente Ivanildo, que mesmo sofrendo
de doença ocupacional foi demitido,
mas o Sindicato também está dando
total assistência.
DENUNCIE E LUTE
COM O SINDICATO!!!
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