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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

A diretoria do Sindicato e cerca de 2.000 pes-
soas participaram do 1º de Maio organizado 
pela Intersindical, vários sindicatos e movi-
mentos sindicais, populares e sociais; além do 
PSOL e outros partidos políticos de esquerda 
na Pça. da Sé, em São Paulo, contra a crise 
criada pelo capitalismo. 

Cresce a ofensiva do grande capital para au-
mentar a exploração sobre a classe trabalha-
dora. Para proteger grandes fortunas e garantir 
altos lucros ao sistema fi nanceiro e às multina-
cionais.

Os governos baixam pacotes que só pioram 

as condições de vida, retiram direitos sociais, 
pioram os serviços públicos e aumentam a des-
truição ambiental.

Na Europa os trabalhadores, a juventude e os 
movimentos populares realizam grandes jorna-
das de lutas, deixando claro que a classe traba-
lhadora não deve pagar pela crise gerada pela 
lógica do capital. No Oriente Médio, o povo 
se levanta pelo direito a uma vida digna e com 
liberdade.

No Brasil, o Governo Dilma destina bilhões a 
bancos e grandes empresas à custa do sucate-
amento da educação, saúde e previdência. Por 

outro lado, banco de horas, aumento das ter-
ceirizações, Reforma da Previdência e o ACE 
(Acordo Coletivo Especial), subtraem dos tra-
balhadores direitos garantidos pela Constitui-
ção Federal. O impacto destas medidas sobre 
a saúde e a vida dos trabalhadores é incalcu-
lável: maior competitividade, individualismo 
e altos níveis de adoecimentos em função do 
trabalho.

Por tudo isso, o dia dos trabalhadores, 1º de 
maio, é dia de protestar contra a retirada de 
direitos, o desmonte dos serviços públicos e 
incentivarmos nossa luta em todo o mundo e 
aqui no Brasil.
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1º de Maio é Dia de Protesto dos Trabalhadores

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
promove o 2º Campeonato de Futebol Soçai-
te, que será realizado no Complexo Esportivo 
dos Bancários, Av. Santista, 790, Nova Cintra, 
Santos/SP. 

Inscrições Prorrogadas
As inscrições foram prorrogadas até 17 de 
maio e podem ser feitas através do e-mail 
santosbancarios@uol.com.br, ou com os 
diretores do sindicato. Até agora já se 
inscreveram sete equipes representando: a 

Caixa, Itaú, Santander, Banco 
do Brasil; e agências do 
Bradesco Pinheiro Machado, 
Ponta da Praia e Vicente de 
Carvalho.

Regras
1) Os bancários não sindicalizados somente 
poderão participar fi liando-se ao Sindicato.

2) O número de jogadores é o mínimo de 06 e 
o máximo de 12 por equipe.

Faça a inscrição 
de sua equipe 
e participe!

Futebol soçaite tem inscrições 
prorrogadas até 17/05
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Os bancários do Bradesco lançaram a campa-
nha “Por Valorização e Respeito aos Funcioná-
rios”, que serão organizadas pelo movimento 
sindical.

A campanha, defi nida no Encontro Nacional 
dos Funcionários do Bradesco realizado entre 
os dias 02 e 04/04/13, inclui também a cobran-

ça da pauta de reivindicações específi cas apre-
sentada ao banco no dia 7 de abril. 

A pauta tem como principais bandeiras a 
criação de um Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS), melhores condições de tra-
balho e preservação da saúde, parcelamento 
do adiantamento das férias e auxílio-educação 

para todos. 

O Bradesco utiliza como publicidade o apelo 
a sentimentos de valorização do ser humano, 
em contrapartida, explora com muita pressão o 
cumprimento de metas e demite sumariamente 
seus funcionários. Vamos denunciar isto à po-
pulação e clientes.

A diretoria do Sindicato enviou à diretoria 
do Banco do Brasil uma carta de protesto 
contra a situação de abandono que estão 
os funcionários oriundos do Banco Nossa 
Caixa em relação ao atendimento de saúde. 
“Estamos exigindo soluções rápidas do Banco 
do Brasil, para este gravíssimo problema, que 
os nossos colegas estão passando”, ressalta 
Eneida Koury, Secretária Geral do Sindicato e 
funcionária do BB.

O descaso como foi tratado o Economus (pre-
vidência da antiga Nossa Caixa) é a causa de 

vários descredenciamentos de 
profi ssionais de saúde, interrom-
pendo tratamentos, inclusive par-
tos. O atendimento em hospitais 
e prontos socorros também são 
precários pela falta de convênios 
em toda a Baixada Santista.

Caso o atendimento não melho-
re o Sindicato irá adotar todas 
as medidas ao seu alcance para 
que os bancários(as) sejam 
respeitados(as).

Em caso de doença ou acidente de trabalho o 
prazo de entrega do atestado junto ao banco é 
de 48 horas, se a patologia exigir afastamento 
superior há 15 dias, é necessário também in-
gressar junto ao INSS (a partir do 16º dia) com 
o pedido de auxílio doença ou doença aciden-
tário.

Alertamos que no Sindicato existem as Secre-
tarias de Previdência e Saúde para atender os 
fi liados, sob a coordenação dos Secretários Da-
niel Mandu e Vanessa Gonçalves, que cuidam 
do trâmite de documentos, marcam perícias, 
efetuam pedidos de prorrogação, de reconside-
ração e recursos junto a Previdência Social. 

Para o auxílio acidente de trabalho ou doença 
acidentário existe a necessidade da emissão 

do CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho) ou o NTEP 
(Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário), ou seja, existir 
registro da patologia junto ao 
INSS.

A empresa é responsável pelo 
preenchimento, mas recusando-
-se, o Sindicato o preencherá 
e após a documentação estar 
completa ingressará no INSS 
com o pedido do benefício e a 
liberação da documentação no Instituto.

O bancário acidentado terá estabilidade, após a 
alta, de 12 meses. No caso de auxílio doença, o 
afastamento por tempo igual ou superior a seis 

meses contínuos, dá estabilidade de 60 dias 
após a alta. O banco durante o afastamento por 
período de até dois anos terá que complemen-
tar o salário igualando-o ao da ativa e efetuar 
a entrega do vale alimentação por seis meses, 
conforme consta no nosso acordo coletivo.

Funcionários lançam campanha por valorização e respeito

Sindicato exige mais saúde para funcionários (ex-BNC) 

Como proceder no caso de 
doença ocupacional 

É SIM! NÃO 
ACEITAMOS MAIS 
O SEU PLANO DE 

SAÚDE!

É MUITO GRAVE,
DOUTOR?PLANO DE SAÚDE 

DO ECONOMUS

Vanessa e Daniel atendem e encaminham casos de saúde e previdência

BRADESCO
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Os funcionários do Banco do Brasil (BB) e a 
diretoria paralisaram 16 agências do BB, na 
Baixada, dia 30/04, por 24h, em protesto ao 
novo Plano de Funções implantado unilateral-
mente. 

Ao invés de valorizar os trabalhadores que 
contribuíram para que o banco tivesse um lu-
cro de R$12 bilhões, o BB cria um plano de 
funções para retirar direitos dos funcionários. 
As gratifi cações dos comissionados foram re-
duzidas. Àqueles que ganham abaixo do VR 
tornam-se mais dependentes do complemento 
de função, que segundo o próprio banco é tem-
porário e variável.

Para os que recebem acima do VR, o banco 
cria a verba Ajuste de Função, que também é 
temporário, o que transforma o garantido por 
direito em duvidoso. Todos saem perdendo. 
“O banco arquitetou um plano que rebaixa 
os salários ao longo da carreira dos bancários 
do BB. O único que ganha com o Plano é o 
banco. E o que sobra para os trabalhadores 

é muito assédio para cumprir metas e 
descomissionamentos”, ressalta Eneida Koury, 
funcionária do BB e Secretaria Geral do 
Sindicato. A greve foi nacional e aguarda que 

a diretoria do banco negocie com o movimento 
sindical. “Não toleramos imposições. Quem 
faz o lucro do bancos são os trabalhadores”, 
fi naliza Koury.

Bancários, organizados pela diretoria do Sindi-
cato paralisaram, dia 09/05, todas as agências 
do Santander em Santos/SP (15 em funciona-
mento), das 10h às 12h. Já a agência Centro/
Santos (Pça Mauá), que abriga as duas supe-
rintendências do banco na Baixada Santista, 
por conta dos assédios fi cou sem atendimento 
durante o dia todo. 

Dia 02/05, foram paralisadas 6 agências
A categoria já havia paralisado seis agências 
(onde houve demissões), dia 02/04, interrom-
pendo o atendimento também por 24h, em 
Santos. 

Superintendências são principais 
alvos das denúncias
Muitas denúncias de assédio, pressão, maus 
tratos e demissões chegam à diretoria do Sindi-
cato contra várias chefi as, apontando principal-
mente as superintendências. De acordo com os 
funcionários, o ambiente de trabalho tornou-se 
um inferno, a ponto de adoecer os trabalhado-

res. “Ninguém consegue mais trabalhar”, é a 
frase mais lida nas denúncias.

Mais de 3.000 foram demitidos 
desde 2012 no Brasil
O Banco Santander demitiu mais de 3.000 
bancários, entre 2012 e 13, pais e mães de fa-
mília, muitos deles próximos da aposentadoria.

Não há razão econômica para esse ataque de-
sumano contra os trabalhadores brasileiros. 

O Santander é um dos cinco maiores bancos 
que operam no Brasil. De janeiro de 2012 a 
março deste ano, teve lucro líquido de quase 
R$ 6,5 bilhões.

Mais respeito com os trabalhadores 
brasileiros
Mas é só no Brasil que o Santander demite em 
massa. Nem na Espanha, que está numa crise 
profunda, há demissões.
Por que o banco espanhol usa o Brasil para 
tirar sua maior fatia de lucros e deixa aqui 
milhares de mães e pais de família desempre-
gados? 

A diretoria do Sindicato exige que o Santander 
respeite o Brasil e os trabalhadores brasileiros. 
O Santander é o 2º no ranking nacional de 
mais multados pela Polícia Federal por falhas 
de segurança (R$ 1, 06 milhão).

Funcionários do BB cruzaram os braços na Baixada Santista

Todas as agências do Santander 
em Santos foram paralisadas 

Eneida e Big organizaram a paralisação do BB

Agência que abriga as superintendências foi paralisada por 24h
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