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Empregados da Caixa elegem delegados sindicais
Nos dias 13 e 14/11, os empregados da Caixa
Econômica Federal elegeram 11 delegados
sindicais e três suplentes, em dez agências e no
GIDUR-ST distribuídos em Santos, Guarujá,
Praia Grande e Cubatão. São eles das agências: Ana Costa - Hermano Rodriguez Carvalhal (titular) e Robinson Wagner de Oliveira
(suplente); Pedro Lessa - Jorge Luiz Passos
(titular) e Sonia Aparecida Pacheco Valdes

(suplente); Valongo – Francisco Antônio B.
de Freitas; Pinheiro Machado - Cláudio Luiz
de França; Santos - Inamara Toselli; Shopping
Praiamar - Carlos Eduardo M. Lourenço; Guarujá - Marcos Roberto da Silva; Ilha de Santo
Amaro - Jaime Vieira dos Anjos; Cubatão
- João Maria Freitas da Silva (titular) e Daniel Hiroshi Tosetti (suplente); e Praia Grande
- Antonio Carlos dos Santos. No GIDUR-ST

– Augusto Yokoyama. Os mandatos vão até
25/11/2014.

No BB serão eleitos dias 5 e 6/12
Os funcionários do Banco do Brasil elegerão
seus delegados sindicais nesta quinta-feira e
sexta-feira (5 e 6/12).

Defenda seu salário e emprego
O fortalecimento da luta por melhores
condições de trabalho, mais direitos e uma
melhor remuneração da categoria bancária
surge a partir de uma maior participação da
base. Isto somente é possível com a sindicalização para manter viva a luta sindical, que é
responsável pela maior parte dos direitos e
conquistas dos trabalhadores. O nosso sindicato participa com destaque nacional das
principais lutas políticas sindicais desde 1933,
quando foi fundado.
Exemplos recentes dessas conquistas são os
auxílios alimentação e refeição, cesta-básica,
convênios médicos subsidiados ou gratuitos,
o anuênio, os reajustes salariais acima da
inflação, a jornada de seis horas, as portas giratórias e os equipamentos de segurança obrigatórios, a Participação nos Lucros e Resultados, entre outras. A maior parte dos direitos

foi conquistada com
grandes greves, prisões
e até mortes de bancários
durante décadas.
À medida que passam os anos, a luta
sindical torna-se mais árdua contra os
banqueiros e o sistema de governo capitalista neoliberal. Todos os anos os trabalhadores
têm como objetivo lutar para manter seus
direitos e empregos, que tentam extinguir com
projetos de leis na Câmara (PL 4330) e no Senado (PLSs 87/2012 e 447/2011), para implantar a TERCEIRIZAÇÃO do serviço bancário;
entre outros ataques dos patrões.

Sindicalize-se e tenha o Sindicato ao seu lado para defendê-lo!
Assembleia Geral Ordinária

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatutos Sociais, CONVOCO todos os senhores associados quites em pleno gozo de seus direitos sociais, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada à Av. Washington Luiz, 140, Santos, no dia 05 de dezembro de 2013, às 18h em primeira convocação, ou às
19h, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, caso não haja número legal na primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
a)leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação ou não por escrutínio secreto da Proposta Orçamentária de 2014, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.
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Sindicato pressiona Santander
pelo fim das demissões
Em reunião ocorrida dia 27/11, a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Santos e Região
reuniu-se com no Comitê de Relações Trabalhistas (CRT) para exigir o fim das demissões
e cobrar mais contratações em decorrência
da falta de bancários nas agências. “Porém, a
insatisfação foi geral somente vamos mudar
a postura do banco com muita mobilização”,
advertem os diretores Pedro de Castro Junior e
Fabiano Couto, que participaram da reunião.

combater a sobrecarga de trabalho, o
acúmulo de funções, o assédio moral e
o adoecimento. O Santander é líder em
reclamações no Banco Central.

Apesar dos funcionários trabalharem extraordinariamente para obter lucro líquido de
R$ 4,3 bilhões até setembro deste ano, o banco
espanhol cortou 3.414 empregos no mesmo
período, demonstrando que no Brasil eles
vieram para explorar os trabalhadores. Nos
últimos 12 meses, as demissões alcançaram
4.542 vagas.

Caixas não têm metas de vendas
A cobrança por metas é terrível dentro das
agências e a principal causa de adoecimento da
categoria. Depois de muita luta do Sindicato, o
Santander divulgou um comunicado para toda
a rede de agências orientando que o caixa não
pode ser cobrado pelo cumprimento de metas
de venda de produtos.

A diretoria do Sindicato luta pelo fim das
demissões, da rotatividade e das terceirizações,
bem como a contratação de funcionários para

É muito importante que os caixas denunciem
aos sindicatos este tipo de cobrança. O banco
reafirmou que o acordo tem de ser cumprido.

A filial brasileira é responsável por 24%
do lucro mundial do banco, o melhor
resultado do globo por país, mas os
trabalhadores são tratados como se fossem de
segunda categoria.

Reunião em São Paulo com o CRT

Se há um comunicado proibindo a cobrança
por metas e ele não está sendo cumprido, os
responsáveis devem ser punidos.
Terceirização de prepostos
Os representantes dos bancários voltaram a
cobrar o fim da terceirização de prepostos nas
homologações junto a sindicatos. O Santander
insiste em seguir terceirizando as homologações nos sindicatos. Ao invés de enviar um
funcionário como sempre foi feito, o banco
passou a contratar advogados como prepostos.
O Sindicato continuará na luta contra a terceirização do serviço bancário. A admissão e o
desligamento são atividades-fim das empresas,
não podem ser terceirizadas.

Funcionários do BB estão sobrecarregados
Diretores do Sindicato dos Bancários de Santos e Região estiveram, em18/11, na agência
BB/ Mongaguá, para cobrar solução sobre a
falta de funcionários.
“A insuficiência no número de trabalhadores
foi constatada durante visita às duas unidades
da Cidade. Apuramos que na Agência Mongaguá, onde trabalham sete pessoas, haviam
dois trabalhadores de licença e um em férias.
O quadro insuficiente para funcionamento gera
sobrecarga de trabalho, acúmulo de funções

e o adoecimento dos bancários, o que piora a
situação”, explicou a Secretária Geral do Sindicato e funcionária do BB, Eneida Koury.
Eneida e a diretora Márcia Peres, também funcionária do banco, entraram em contato com a
Superintendência do BB e exigiram que pelo
menos dois bancários fossem enviados para a
agência Mongaguá.
Elas deram prazo para envio de pessoal. Do
contrário, as duas unidades seriam paralisadas.

“Depois disso, um bancário foi enviado, por
causa da intervenção do sindicato, e o funcionário de licença retornou ao trabalho”,
esclareceu Eneida.
Falta investimento
A Secretária Geral ressaltou ainda que, mesmo
com a solução parcial do caso, é necessário
que se ampliem os quadros de empregados.
“O BB não investe em contratações, quer só
reduzir despesas às custas dos trabalhadores,
que adoecem por conta da sobrecarga”.

Atenção bancários! Fale Conosco
E muito importante que você denuncie os problemas sobre assédios, falta de condições de trabalho, perseguições ou outros diretamente no Fale Conosco do site:
www.santosbancarios.com.br, de forma anônima ou não, o sigilo será absoluto. Esta medida visa
documentar as denúncias para a apuração dos fatos pela diretoria do Sindicato junto aos responsáveis do banco. O sindicato segue atento
para impedir abusos contra a categoria.
Acesse: www.santosbancarios.com.br/faleconosco.php
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Intersindical organiza Congresso
para formalizar Central

Entre os dias 15 e 17 de novembro aconteceu o
Seminário Nacional da Intersindical. A atividade é mais um passo para a formalização da
Intersindical como central sindical, ato que
acontecerá num Congresso Nacional, dias
28,29 e 30 de março do ano que vem.
A Baixada Santista esteve representada com
uma expressiva delegação do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região, além de trabalhadores das categorias dos vigilantes, caminhoneiros e Sindsprev. O Seminário contou
com participação de 150 pessoas de 15 estados
e dos mais variados ramos de atividade.
Bancários, químicos, professores, petroleiros,
funcionários dos Correios, jornalistas, metalúrgicos e servidores públicos são alguns dos
militantes que passaram o feriado contribuindo
para o aprimoramento do plano de lutas que
vai pautar a ação da central sindical. A mesa
de abertura da atividade foi coordenada pela
Secretária Geral do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região, Eneida Koury, e contou com
falas de Edson Carneiro, o Índio, da Coordenação Nacional da Intersindical, representantes
do Movimento Avançando Sindical e Frente
Operária Socialista.

como ampliar a militância em favor da classe
trabalhadora. No domingo foi feita a síntese
de todas as contribuições, que serão sistematizadas para o Congresso da Intersindical, em
março de 2014.
Independente e autônoma
Um dos vários pontos de consenso durante o
seminário é que a Intersindical se constrói com
autonomia e independência de patrões, governos e partidos políticos. A organização dos
trabalhadores do campo e da cidade por melhores condições de vida e luta contra a exploração capitalista são objetivos da Intersindical.
E a visão é internacionalista, já que existem
explorados em todo o mundo.
“Os debates foram ricos para a classe trabalhadora e com representação bastante plural.
Foi um seminário que avançou na concepção
da Central, que tem muito espaço para
crescer”, destacou o presidente do Sindicato
dos Bancários de Santos e Região e membro
da Coordenação Nacional da Intersindical,
Ricardo Saraiva Big.

Seminário debate diretrizes da Central Sindical

Logo após, o jornalista e professor universitário Gilberto Maringoni e o deputado federal
pelo PSOL, Ivan Valente, apresentaram uma
análise de conjuntura com foco no papel dos
sindicatos numa perspectiva de esquerda e os
desafios para atuação do movimento sindical.
Já no sábado foi debatido o papel da Intersindical, sua concepção e prática sindical.
Grupos de trabalho e setoriais de luta (educação e mulheres, por exemplo) foram espaços
de troca de informações e tempo para refletir

Intersindical tem grupo de trabalho para organizar a luta das mulheres

