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Bancários aprovam reivindicações
da Campanha Salarial
Pág. 4

IMPRENSA SEEB-ES

Diretoria de Santos participa do 14ª Conferência Nacional

Assembleia da Campanha Salarial,
dia 31 (terça), às 19h, na sede, pág. 4

Convites para a Festa do
Chopp estão à venda, pág. 2
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15ª Festa do Chope - Dia do Bancário
O Sindicato promove dia 24 de
agosto de 2012 - sexta-feira, com
início às 22 horas e término 02
da manhã a tradicional FESTA
DO CHOPE, que vai para sua 15ª
edição. Este ano será no CLUBE
DOS INGLESES, em Santos,
rua Santa Catarina, 127 – no José
Menino.
O valor dos convites são R$40,00,
sendo que os associados do Sindicato poderão levar acompanhante
(homem ou mulher)**.
A Festa, em comemoração ao Dia
do Bancário (28 de Agosto), vai
contar com a animação do grupo
santista MUSIC BOX com muito
Pop Rock.
** Esse valor dá ao associado o
direito de levar um acompanhante,
mediante a comprovação de sócio,
na entrada. Convites à venda com
os diretores ou na secretaria do
Sindicato, reservas: 3202.1670.
** Esse valor dá ao associado o direito de levar um acompanhante, mediante a comprovação de sócio, na entrada.

Campeonato de Futebol Soçaite 2012

Acompanhe os resultados da 10ª até a 14ª rodadas do Campeonato de Futebol Soçaite dos Bancários das últimas semanas. Os jogos acontecem sempre aos sábados a partir das
9h no Complexo Esportivo dos Bancários, morro da Nova Cintra, Av. Santista, 790. O torneio reúne 14 equipes de várias agências e bancos da região.

Compareça e faça parte desta festa!
Veja a tabela na íntegra no site do Sindicato: www.santosbancarios.com.br

Resultados da 10ª rodada (23/06/2012)
9h - CHAVE A
9h 45 - CHAVE B
10h 30 - Chave B

Bradesco Vicente de Carvalho
Bradesco Itanhaém
Itaú
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X 4 Bradesco Cons. Nébias
X 5 CAIXA
X 13 Bradesco Ponta da Praia

Resultados da 11ª rodada (30/06/2012)
9h - CHAVE B
9h 45 - CHAVE A
10h 30 - Chave B
11h 15 - Chave A
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Bradesco Cubatão 6 X
Banco do Brasil 13 X
Bradesco Itanhaém 8 X
Bradesco Conselheiro Nébias 1 X
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CAIXA
Bradesco Gonzaga
Bradesco Vila Belmiro
Santander SV - Eliminado

Resultados da 12ª rodada (14/07/2012)
9h - CHAVE B
9h 45 - CHAVE A
10h 30 - Chave A
11h 15 - Chave A

Itaú - WO
Bradesco São Vicente
Banco do Brasil
Bradesco Gonzaga

0
5
7
5

X
X
X
X

1
2
6
8

Bradesco Santos Centro
Bradesco Vicente de Carvalho
Bradesco Conselheiro Nébias
Santander Santos

Resultados da 13ª rodada (21/07/2012)
9h - CHAVE A
9h 45 - CHAVE B
10h 30 - Chave B
11h 15 - Chave B
11h 50 - Chave A

Santander Santos 3 X
Bradesco Cubatão 17 X
Bradesco Ponta da Praia 5 X
Itaú 2 X
Santander SV - Eliminado 0 X
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Banco do Brasil
Bradesco Vila Belmiro
Bradesco Santos Centro
Caixa
Bradesco São Vicente
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Pressão faz Bradesco melhorar plano de saúde
Depois da pressão do movimento sindical, o Bradesco disse que se
adequará à Resolução Normativa 254 da Agência Nacional de Saúde
(ANS) e incluirá no atendimento aos usuários especialidades como:
psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, nutricionista, entre outras,
além de procedimentos como vasectomia. Os funcionários contarão
com consultas nessas áreas a partir de 04 de agosto.
O banco se comprometeu também em agendar reuniões com as
federações de bancários em todo país, a ﬁm de discutir os problemas
de credenciamentos de proﬁssionais e buscar soluções que atendam
as demandas dos funcionários.
Ficou estabelecido ainda que os funcionários que tiverem problemas
para serem atendidos pela rede credenciada devem reclamar por
meio do 0800-7012700. O call center também está preparado para
receber sugestões dos usuários para credenciamento de outras
clínicas ou médicos.
Diversas vezes funcionários deixaram de ser atendidos por clínicas
credenciadas. Caso isto aconteça denuncie ao Sindicato.

Odontoprev
Os bancários reclamavam de que a mudança do Bradesco Dental para o
Odontoprev, promoveu o descredenciamento de muitos odontologistas.
O banco aﬁrma que os funcionários passaram a contar também com
os 24 mil dentistas da rede de atendimento da UNA, atual gestora do
plano.
Os representantes do banco admitiram que parte dos proﬁssionais do

Pressão sindical faz Bradesco melhorar atendimento à saúde
Bradesco Dental não estão atendendo pelo Odontoprev, mas anunciaram
que a UNA fará visitas a esses dentistas para que se credenciem.
O banco se comprometeu também a divulgar aos funcionários as
informações sobre onde localizar os dentistas que continuam atendendo
pelo Bradesco Dental e os credenciados na UNA. E garantiu ainda que
todas as regras de atendimento e periodicidade do antigo plano foram
mantidas no atual. Dúvidas e reclamações sobre o plano odontológico
também devem ser feitas pelo 0800-7012700.

Juíza determina colocação de portas
giratórias no Itaú em Cubatão
A juíza Patricia Cokeli Seller, de Cubatão, determinou a colocação
de portas giratórias, nos moldes da Lei Municipal nº 2.376/1966, nas
agências do Itaú situadas, em Cubatão, na Av. Nove de Abril, 1910 e na
Av. Brasil, 193, até o início de agosto, sob pena de multa diária de um
mil reais.
No seu despacho a Dra. Seller coloca que “as portas giratórias
contribuem para inibir a ação dos criminosos. Elas não impedem, mas
diﬁcultam muito a entrada de pessoas armadas dentro das agências, ou
seja, criam obstáculo importante à liberdade de ação e de movimentos
dos assaltantes.”A próxima audiência entre o Sindicato e o banco será
dia 06 de setembro de 2012.
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Juíza entende que porta giratória diminui crime
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Conferência Nacional aprova 10,25% de reajuste

As principais reivindicações
 Reajuste salarial de 10,25%,
 PLR de três salários mais R$ 4.961,25
ﬁxos.
 Piso da categoria equivalente ao salário
mínimo do Dieese (R$ 2.416,38).
 Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para todos os bancários.
 Auxílio-educação para graduação e pósgraduação.
 Auxílio-refeição e vale-alimentação, cada
um igual ao salário mínimo nacional (R$
622,00).
 Emprego: aumentar as contratações,
acabar com a rotatividade, ﬁm das terceirizações, aprovação da Convenção 158
da OIT (que inibe demissões imotivadas) e
ampliação da inclusão bancária.
 Cumprimento da jornada de 6 horas para
todos.
 Fim das metas e combate ao assédio moral
para preservar a saúde dos bancários.
 Mais segurança nas agências e postos
bancários.
 Previdência complementar para todos os
trabalhadores.
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É hora de lutar!

ﬁxos, além de mais contratações e ﬁm da rotatividade, ﬁm das metas abusivas e combate ao
assédio moral. A pauta de reivindicações será
entregue à Fenaban no dia 1º de agosto. E já
estão marcadas as duas primeiras rodadas de
negociação, nos dias 7 e 8 e 15 e 16/08.
É bom salientar que: os bancários da In-

TERCEIRIZAÇÃO

Os bancários da Intersindical e a diretoria
do Sindicato dos Bancários de Santos
e Região, diferente de muitos outros,
repudiam os serviços terceirizados
como os correspondentes bancários. Por
entender que estes serviços precarizam
o trabalho, com arrocho salarial, perdas
de direitos e benefícios, além de serem
responsáveis pela demissão em massa da
categoria.
Na década de 70, eram 850 mil bancários,
apesar de hoje o sistema ﬁnanceiro abrigar
cerca de 1.000.000 de trabalhadores
apenas 500 mil continuam como
bancários. O restante foi demitido dos
bancos, perdeu os direitos e teve o salário
arrochado ao serem reutilizados como
terceirizados para fazer o mesmo serviço.

tersindical, da qual o Sindicato dos Bancários
de Santos e Região faz parte, defenderam o índice de 22%, em conjunto com delegados de
Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do
Sul e os companheiros do Coletivo Bancários
na Luta de São Paulo, entre outros; mas a maioria optou pelo índice de 10,25%.
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Os 629 delegados de todo o país que participaram da 14ª Conferência Nacional dos
Bancários, realizada em Curitiba, em sua maioria aprovaram a pauta de reivindicações da
Campanha 2012, que inclui reajuste de 10,25%
(inﬂação mais 5% de aumento real), piso igual
ao salário mínimo do Dieese (R$ 2.416), PLR
equivalente a três salários mais R$ 4.961,25

Sindicato de Santos é contra a terceirização

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região convoca todos os bancários, sócios e não sócios,
da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se realizará dia
31/07/2012, às 18h, em primeira convocação, e às 19 h, em segunda convocação, na Av. Washington
Luiz, 140, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho,
convenções/acordos coletivos aditivos, bem como convenção/acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para
tanto;
2. Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negociação e minuta de reivindicações da
categoria bancária 2012/2013 deﬁnida na 14ª Conferência Nacional dos Bancários;
3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser
realizada.
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