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Os Sindicatos fi liadas à Federação de São Pau-
lo e Mato Grosso do Sul (Feeb-SP/MS), deu 
seu pontapé inicial na Campanha Nacional de 
2013, em Marília, dia 6/05, durante o 1º En-
contro Regional dos Bancários (1º  Erban) de 
Andradina, Araçatuba, Lins, Marília, São José 
do Rio Preto, Tupã e Votuporanga, que deba-
teram os cinco principais eixos da campanha 
deste ano: Remuneração, Emprego, Saúde e 
Condições de Trabalho, Segurança e Sistema 
Financeiro Nacional.

Os Encontros Regionais são preparatórios à 
Conferência Interestadual, marcada para 20 
e 21 de junho, em Mongaguá, quando serão 
defi nidas as reivindicações da base para a Con-
ferência Nacional dos Bancários, que será rea-
lizada de 19 a 21 de julho de 2013. A data-base 
da categoria é 1º de setembro.

Categoria dá pontapé inicial às reivindicações
CAMPANHA SALARIAL 2013

BB
Os 318 delegados representantes de bancários do Banco do Brasil defi niram as reivindicações 
específi cas da Campanha Salarial 2013. As prioridades foram aprovadas no 24º Congresso Na-
cional dos Funcionários entre 17 e 19/05. Os debates foram centrados no combate à política do 
banco de impor o novo plano de funções comissionadas, permitir o assédio moral e adotar prá-
ticas antissindicais. Foram aprovadas as propostas para os eixos: remuneração e condições de 
trabalho, saúde e previdência; organização do movimento; e Banco do Brasil e o Sistema Finan-
ceiro Nacional.

Caixa 
Os 337 delegados, representando trabalhadores da Caixa de todo o país aprovaram a pauta de 
reivindicações para a Campanha Salarial de 2013, durante o 29º Conecef (Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa Federal) ocorrido de 17 a 19/05, em São Paulo. Entre as principais 
reivindicações estão jornada de seis horas para todos, mais contratações, valorização do plano de 
cargos e salários, melhorias na logística e fi m do assédio moral.

Itaú 
Os bancários do Itaú entregaram a pauta de reivindicações específi cas ao banco. Seis itens com-
põem a minuta construída no Encontro Nacional dos Funcionários do Itaú, realizado de 2 a 4 de 
abril de 2013. São eles: emprego, remuneração, saúde e condições de trabalho, previdência com-
plementar, plano de saúde e relação com o movimento sindical. Os sindicalistas deram ênfase 
à defesa do emprego. Cobraram o fi m da eliminação de postos de trabalho, da rotatividade, dos 
processos de terceirização e do horário estendido nas agências, dentre outros pontos. Destacou-se 
a necessidade de ampliar e redimensionar as bolsas do auxílio-educação, bem como de estender 
esse auxílio para a pós-graduação. 

HSBC
Respeito ao emprego, melhores condições de trabalho para preservação da saúde, fi m do assédio 
moral, previdência complementar, plano de saúde e remuneração. Esses são alguns dos pontos 
levados pelos funcionários do HSBC ao Encontro Nacional, realizado entre 15 a 17 de maio, em 
Curitiba (PR). No Encontro foi tirado um calendário de lutas: no fi nal de junho, Jornada Inter-
continental de lutas HSBC; fi nalização e aprovação da pauta específi ca; data do lançamento da 
Campanha e entrega da pauta ao HSBC; atividade nacional conjunta pelas entidades; e defi nição 
de atividades periódicas nas bases.

Santander
Os funcionários do Santander farão seu Encontro Nacional dias 4 e 5 de junho.

Dia 10 de maio | 2º Erban – Sindicato dos 
Bancários de Naviraí
Sindicatos participantes: Naviraí, Ponta Porã, 
Três Lagoas e Corumbá.
Dia 22 de maio | 3º Erban – Sindicato dos 
Bancários de Piracicaba
Sindicatos participantes: Piracicaba, Jaú, So-
rocaba, Rio Claro, São Carlos, Ribeirão Preto 
e Franca.
Dia 04 de Junho | 4º Erban – Sindicato 
dos Bancários de Guaratinguetá
Sindicatos participantes: Guaratinguetá, Cam-
pinas, São José dos Campos e SANTOS.

Calendário de 
Erbans realizados

Encontros nacionais por bancos
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O Santander já demitiu mais de 2.500 bancá-
rios desde 2012, para continuar a dar opor-
tunidade a gerentes gerais que assediam os 
bancários. 

Existe uma, em especial, de quem o Sindica-
to recebe denúncias há mais de quatro anos e 
continuam chegando. Ela já andou cutucando 
pela Praia Grande, foi infernizar na Ana Costa/
Santos e agora persegue em Cubatão. O Sindi-
cato já fez ações políticas contra o despreparo 
desta profi ssional com seus subordinados. 
Até para o Gerência de Ocorrências Especiais 
(GOE) foi denunciada e nada aconteceu de-
monstrando a conivência do banco.

Aonde ela chefi a existem denúncias de maus 
tratos aos funcionários. Segundo as correspon-
dências, é um verdadeiro inferno trabalhar com 
ela. Ninguém resiste. Os funcionários pedem 
socorro e o banco não faz nada. 

A diretoria do Sindicato solicita que os fun-
cionários afetados pela má conduta continuem 
denunciando pelo e-mail: 
santosbancarios@uol.com.br, porque serão 
protegidos por sigilo absoluto e pelo empenho 

da diretoria em defender os direitos dos traba-
lhadores. Em breve iremos tomar providências 
mais duras contra o assédio. Infelizmente esta 
pessoa não está aberta ao diálogo. Por isso a 
vacina vai doer um pouco! CHEGA!

A diretoria do Sindicato enviou e-mail ao 
diretor regional do Bradesco, Diniz, e ao de 
recursos humanos, Geraldo, sobre a falta de 
funcionários nas agências do Bradesco e a 
prática de assédio para cumprir metas com 
ameaças de demissão. Também já conversou 

com as gerências regionais de Santos 
e Guarujá.A diretoria deixou claro 
que irá tomar providências para 
denunciar aos clientes e à população 
a precarização dos serviços no banco 
com ações políticas!

Falta de bancários e assédio 
por metas é normal no Bradesco

Cine Debate 
dos Bancários 

Campeonato Soçaite dos Bancários

O Sindicato irá promover a apresentação de Cine Debate, dia 28 de 
junho (sexta), 19h, aberto aos bancários, na sede do Sindicato, Av. Wa-
shington Luiz, 140, em Santos/SP. A sessão terá como tema fi lme de 
interesse da luta dos trabalhadores no mundo e logo após teremos um 
pequeno debate. O nome e a sinopse do fi lme publicaremos no pró-
ximo informativo e no site: www.santosbancarios.com.br. Agende-se 
para uma sexta-feira interessante e educativa!

Estão inscritos 
para o 
campeonato 11 
times. Os jogos 
devem iniciar 
dia 22/06, às 9h, 
no Complexo 
Esportivo, na 
Nova Cintra, Av. 
Santista, 790.

O congresso técnico de organização, com os representantes das 
equipes, está marcado para 13/06, às 19h.

As equipes são: Bradesco Canal 1, Ana Costa, Offi ce Vila Rica, 
Vicente de Carvalho e Ponta da Praia; Banco do Brasil; Caixa; 
Santander; e Itaú Time A, Time B e R 23.

Santander: gerente inferniza trabalhadores

Cuidado com a Cuca 
que ela te pega!

é 
conivente com 
práticas de assédio!
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Depois de toda a luta dos bancários e da dire-
toria do Sindicato em defesa dos direitos dos 
empregados de não trabalharem aos sábados, 
domingos e feriados, a superintendência regio-
nal da Caixa solicitou uma reunião, dia 14/05, 
com os dirigentes do Sindicato para discutir e 
esclarecer como será a organização dos Feirões 
da Casa da Própria na Baixada Santista este 
ano. Depois das discussões, o superintendente 
em exercício, Sidney Soares Filho, protocoli-
zou documento com o compromisso de:

1 - Nenhum Feirão será realizado dentro das 
agências do banco na Baixada Santista; 

2 - Os empregados não serão convocados, mas 
convidados;

3 - Todos (sem exceção) serão remunerados 
com as horas extras devidas por lei;

4 - Haverá somente um Feirão em 2013. 

Obs.: As cidades onde ocorrerão os Feirões, 
de 7 a 9 de junho, são: Santos, Guarujá, Praia 
Grande e Itanhaém. Como desdobramento da 
última reunião (14/05), no último dia 24/05, 
a superintendência protocolou no Sindicato o 
termo de compromisso (ver reprodução). 

“Esta reunião foi realizada em decorrência das 
lutas políticas com paralisações e de várias 
ações impetradas pelo Sindicato, para resguar-
dar os direitos dos empregados da Caixa de 
não trabalharem sábados, domingos e feriados. 
Vamos garantir o pagamento de horas extras 
dos comissionados e técnicos bancários, que 
estiverem de acordo com o convite em caráter 

excepcional. Este ano eles não vão convo-
car, mas sim convidar e pagar tudo. Caso não 
ocorram os compromissos fi rmados com o 
superintendência, os empregados devem ime-
diatamente denunciar à diretoria do Sindicato. 
Precisamos fi car atentos porque os bancos ten-
tam impor a qualquer custo a jornada de traba-
lho aos sábados, domingos e feriados para toda 
a categoria bancária”, fi naliza Ricardo Saraiva 
Big, Presidente do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região.

Ações do Sindicato fazem Caixa 
recuar e respeitar empregados

Só a LUTA garante conquistas! Sindicalize-se!

Bancário não trabalha fi m de semana

As ações políticas e judiciais, ocorridas em 2012, contra os Feirões da Casa Própria e Melhor Crédito aos sábados e domingos, não 
pagamento de horas extras e abertura de unidades para oferecer crédito nos fi ns de semana teve repercussão e deram resultados 
positivos e inéditos no país, somente da base territorial do Sindicato dos Bancários de Santos e Região

Reprodução do termo de compromisso enviado pela Caixa

Manifestação na agência Guarujá no Feirão, junho de 2012

Lei 7.430 da CLT 
Artigo 224 - A duração normal do
trabalho dos empregados em bancos, 
casas bancárias e Caixa Econômica 
Federal será de 6 (seis) horas contínuas 
nos dias úteis, com exceção dos 
sábados, perfazendo um total de 30 
horas de trabalho por semana.
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