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As redes sociais e a internet (Facebook, Twit-
ter, blogs e sites ) cada vez mais são utilizados 
como meios de comunicação das categorias, 
movimentos sociais, trabalhadores para se co-
municarem, pesquisarem e fi carem por dentro 
das notícias de seu interesse sejam elas políti-
cas, salariais, empregos, educação ou o que 
está ocorrendo na sua região, no seu estado, no 
país e no mundo.

O Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região, assim como outros grandes 
sindicatos nacionais, também utiliza-se 
destes meios de comunicação para 
atualizar a categoria, os estudantes, os 
trabalhadores e os internautas em ge-
ral. Para isso você deve acessar e curtir 
o FACEBOOK NO ENDEREÇO: 
facebook.com/santosbancarios

Curta o facebook.com/santosbancarios e atualize-se com 
assuntos de seu interesse

Bancário(a)

Os bancos negaram todas as reivindicações so-
bre melhoria da saúde, condições de trabalho, 
segurança bancária, emprego, fi m das metas, 
fi m das demissões, fi m do assédio moral, igual-
dade de oportunidades apresentadas pelo Co-
mando Nacional dos Bancários à Fenaban, nos 
dias 9, 15 e 16/08 nas duas primeiras rodadas 
de negociações da Campanha Salarial 2013, 
em São Paulo. As negociações seguem até o 
fi m de agosto, dias 26 e 27 e são sobre a remu-
neração, PLR e outros fatores econômicos. A 
data base dos bancários é em 1º de setembro.

BB e CAIXA FEDERAL
As negociações entre o comando específi co 
dos funcionários do BB e Caixa e a direção 
dos bancos públicos não foram diferentes dos 
privados. Nas primeiras rodadas disseram não 
às reivindicações apesar dos lucros recordes, 
principalmente o histórico do BB de 10 bilhões 
apenas no 1º semestre.

INTRANSIGÊNCIA
“A intransigência dos banqueiros somente será 
quebrada com forte mobilização. Por isso é 

preciso participar das paralisações do dia 30 
(sexta-feira) e das mobilizações por melhores 
salários, emprego, saúde, melhores condições 
de trabalho, segurança e as demais reivindi-
cações da pauta entregue à Fenaban”, explica 
Ricardo Saraiva Big, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região e da coorde-
nação nacional da Intersindical.

Os bancos lideram os lucros no Brasil entre as 
empresas com ações na Bolsa de Valores. As 
empresas do setor fi nanceiro ganharam juntas 
R$17,13 bilhões, no 2º trimestre. O volume foi 
R$ 5,4 bilhões maior do que no mesmo perío-
do do ano anterior (quando tinham lucrado 
R$ 11,69 bilhões).

O Banco do Brasil, maior instituição fi nanceira 
da América Latina, teve o maior lucro líquido 
da história dos bancos no país, com ganhos de 
R$ 10,03 bilhões no primeiro semestre.

Com isso, o BB supera o Itaú Unibanco entre 
os maiores lucros de bancos privados no país. 
O lucro de R$ 7,2 bilhões do Itaú Unibanco no 
primeiro semestre é, agora, o segundo maior 
entre os bancos do país. 

Nos últimos quatro anos, o Itaú ocupou 
o topo do ranking dos maiores lucros da 
história dos bancos brasileiros no primeiro 
semestre. 

O lucro líquido de R$ 5,86 bilhões do 
Bradesco no 1º semestre foi o maior da 
história do banco para o período.

Demissões
Porém, mas na lógica capitalista, ao invés 
de aumentar o número de funcionários, 
o Itaú está no topo das demissões com o 
desemprego de 4.458 bancários, o Santander 
vem logo em seguida com 3.216 cortes e o 
Bradesco em terceiro com 2.580 demitidos 
(demissões somente entre os meses de junho 
de 2012 a junho de 2013).

Banqueiros dizem não para reivindicações

Bancos têm ganhos históricos e muitas demissões

A falta de trabalhadores para executar as 
funções e vender produtos, sempre com 
rapidez para cumprir metas pressiona os 
bancários a cometer irregularidades por 
medo de repreensões muitas vezes car-
regadas de assédios. Um exemplo muito 
comum é a imposição ao funcionário de ter 
em mãos o cartão de supervisor, para liberar 
transações e agilizar os serviços em busca de 

metas (resguarde-se tirando cópia do termo 
que você foi obrigado a assinar). 

Outra irregularidade são gestores pressio-
narem os subordinados para burlar o tempo 
de suas fi las nas agências. E ainda, de forma 
alguma aumente a renda dos clientes sob 
pressão para aumentar crédito, caso a au-
ditoria descubra os funcionários podem 

tomar advertências ou até serem demitidos 
por justa causa. Portanto resista e denuncie 
ao Sindicato às várias pressões da chefi a 
para trabalhar de forma perigosa e irregular, 
com o único objetivo de alcançar as metas 
das agências, para que os bancos lucrem 
mais bilhões em cima do trabalho duro e 
de demissões. Temos que lutar pelo fi m das 
metas!!!

Alerta Geral aos Bancários
A diretoria do Sindicato alerta toda a categoria bancária para não cometer irregularidades no expediente de 

trabalho, principalmente por pressão de seus superiores para cumprir metas. Muitos bancários estão 
sendo demitidos, alguns por justa causa. Outros estão ameaçados com demissões por auditorias. 
Este alerta é geral para os funcionários dos bancos públicos e privados. Denuncie ao Sindicato!!!

Lucro líquido das empresas de capital 
aberto brasileiras no 2º trimestre

Qtde. de 
Empresas Setor 2013*

24 Bancos 17.139.922
5 Petróleo e Gas 5.939.014
33 Energia Elétrica 2.394.723
17 Alimentos e Beb 1.904.560
65 Outros 1.543.808
7 Telecomunicações 1.201.672
3 Mineração 849.273

*Lucro líquido em R$ Milhares

Campanha Salarial 2013

Leia mais sobre a campanha salarial no site: 
www.santosbancarios.com.br

Depois de lucrar R$10 bilhões no 1º semestre 
de 2013, o Banco do Brasil está obrigando 
seus funcionários a venderem ou comprarem 
vales sanduíches da rede norte americana 
Macdonalds, em suas agências, para obter 
marketing. 

A superintendência regional alega que isto faz 
parte de uma campanha (com o chapéu alheio) 
de ajuda do banco público para algumas enti-
dades fi lantrópicas, em conjunto com a rede de 

lanchonetes, em todo o Brasil.

“É inadmissível que isto ocorra. Além da 
pressão por metas, os bancários estão sendo 
obrigados a comprar algo indesejável ou a 
vender e empurrar um sanduíche, para que o 
banco lucre com o marketing de benemérito, 
através do suor e do dinheiro dos funcionários 
e clientes”, afi rma Eneida Koury, Secretaria 
Geral do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região e funcionária do BB.

BB obriga funcionários a venderem 
sanduíches

O Sindicato e os bancários da agência 
São Vicente paralisaram a unidade, de 07 
a 09/08, por falta de condições de trabalho. 
A unidade estava com defeito no ar condi-
cionado. O Banco do Brasil não tomou 
providências para resolver o problema e 
foi necessária a intervenção do Sindicato.

“Cobramos da Superintendência há mais 
de 30 dias a solução para os problemas da 
agência São Vicente, mas nenhuma me-
dida foi tomada. A climatização do am-
biente de trabalho não é um privilégio, é 
uma necessidade. Os bancos devem ga-
rantir as condições mínimas de trabalho e 
atendimento nas agências”, afi rma Eneida 
Koury, Secretária Geral do Sindicato.

BB/S.Vicente foi 
paralisado
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A diretoria do Sindicato convoca todos os 
bancários para assembleia, dia 28, de organiza-
ção da categoria para a paralisação nacional 
pela pauta da classe trabalhadora (que será 
realizada dia 30 - data da Agenda de Luta da 
Campanha Salarial) a partir das 19h, contra o 
Projeto de Lei 4330, que amplia a terceirização 
diminuindo os direitos e rebaixando os salários 
dos bancários e de outras categorias de traba-
lhadores.

Por duas vezes os diretores do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região, em conjunto 
com dirigentes bancários da Intersindical de 
todo o país e sindicalistas de várias centrais de 
trabalhadores, estiveram em Brasília, pres-
sionaram e adiaram a votação do PL. Entretan-
to, os banqueiros e empresários também estão 
pressionando seus deputados na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) para aprovar o PL 
4330 e enviá-lo ao Senado.

Greve nacional
Dia 30/08, Dia Nacional de Mobilização e 
Greve, devemos nos mobilizar para barrar e ar-
quivar este Projeto, que tenta retirar os direitos 
dos bancários e dos trabalhadores em geral.

As paralisações nacionais são contra o substi-
tutivo do deputado Artur Maia (PMDB-BA), 
relator do Projeto de Lei 4330/2004 do depu-
tado Sandro Mabel (PMDB-GO), que regu-
lamenta a terceirização no país segundo uma 
ótica eminentemente empresarial, que visa 
fl exibilizar e reduzir direitos trabalhistas ga-
rantidos na CLT e na Constituição Federal.

Pelo projeto, a terceirização atingirá todas as 
atividades das empresas privadas (bancos), 
estatais, de sociedade mista (BB e CEF) e do 
serviço público em geral.

As chamadas atividades - fi m (que são de 
responsabilidade dos bancários) serão transfe-
ridas para fi rmas terceirizadas.

Se aprovado, milhões de trabalhadores 

perderão seus direitos e empregos, para serem 
contratados por fi rmas terceirizadas. Sabe-se 
que a média das jornadas entre os terceirizados 
extrapola oito horas diárias e é estendida para 
os sábados, domingos e feriados.

Assembleia de organização da paralisação dos bancários

Bancárias fazem passeata na Av. Paulista contra o PL 4330

Intersindical e outras centrais sindicais paralisam a Baixada Santista
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