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Em comemoração aos 10 anos de edições do Bar Cultural, dia 30 de maio, a partir das 19h, você 
está convidado a participar de mais uma programação, no Sindicato, Av. Washington Luiz, 140.

A médica do trabalho Maria Maeno realizou 
palestra, dia 28/04, com o tema “Desenvolvi-
mento Econômico e a Saúde do Trabalhador”, 
no Sindicato reunindo diversas entidades, 
estudantes e trabalhadores. A pesquisadora da 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segu-
rança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), 
destacou que a estrutura “organização do tra-
balho” adoece os bancários. O ritmo intenso 
do trabalho, a frequente cobrança por metas, 
assédio moral e o incentivo à competição 
entre colegas, segundo Maeno, aniquilam a 
saúde do trabalhador bancário.

“Adoecido, o bancário enfrenta um novo 
problema ao pleitear afastamento do trabalho 
para tratamento médico. As perícias médicas 
são absurdas. Tendem a descaracterizar o 
vínculo da doença (LER e transtorno mental, 
na maioria dos casos) com o trabalho. Apon-

tam como origem uma doença degenerativa. 
O diagnóstico dos médicos não é técnico, mas 
político, ideológico. Os médicos ficam do lado 
do capital. A partir da década de 1990, vemos 
a desestruturação do mercado de trabalho por 
meio das privatizações, terceirizações, desre-
gulamentações das relações de trabalho, vín-
culos precários, fragilização das entidades de 
regulamentação e impunidade das empresas”, 
disse a médica.

Em sua exposição, Maeno destacou também 
que a negociação direta entre empregador e 

funcionários vem superando 
o que determinam diversas 
legislações, situação que coloca 
em risco conquistas históricas 

da classe trabalhadora. “É a sobreposição dos 
interesses econômicos aos direitos sociais”.

“A saúde do trabalhador vem sendo precariza-
da junto com a piora das condições de traba-
lho e redução de direitos. Um dos instrumen-
tos usados pelo capitalismo, para garantir cada 
vez mais lucros, é exaurir a força de trabalho 
e depois substitui-la. Combater esse tipo de 
prática é uma de nossas lutas”, afirmou a 
Secretária Geral e Presidente em Exercício do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região, 
Eneida Koury.
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Saúde do bancário corre sério risco

10 anos
30 de maio | sexta-feira | 19h
#conheça  #participe  #divirta-se  #música  #bebidas  #bate-papo #comemore

O Show | O Bar terá a apresentação da banda Digo & Vibepho-
nicos com músicas de Jorge Ben Jor, Tim Maia, James Brown, 
Djavan, Beatles, Prince, Clube do Balanço, Seu Jorge, Bob Marley, 
Wilson Simonal, Stevie Wonder, Gilberto Gil, Adoniram Barbosa, 
Bezerra da Silva, The Doors, Bebeto, Marvin Gaye, Curumim, 
Branca Di Neve, Cassiano, Hyldon e tudo que tiver balanço e iden-
tidade própria.

Sindicato promoveu palestra 
no Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho

“Adoecido, o 
bancário enfrenta 
um novo problema 
ao pleitear 
afastamento do 
trabalho...”

Médica alerta categoria sobre maior incidência de doenças do trabalho
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No Dia do Trabalhador, os bancários da Baixada 
Santista engrossaram as fileiras da Intersindical – 
Central da Classe Trabalhadora no “1º de Maio de 
Luta na Sé” protestando contra a precarização do 
trabalho, contra a precarização dos serviços pú-
blicos e contra a criminalização dos movimentos 
populares.

“Vamos lutar contra a retirada de direitos, contra a 
terceirização, pelo fim do fator previdenciário, pela 
redução da jornada de trabalho sem redução de sa-
lário, pela reforma agrária; por mais investimentos 
na educação, saúde e transporte públicos. Continu-
aremos a esclarecer os trabalhadores e trabalhado-
ras sobre quais custos sociais a Copa do Mundo foi 
preparada.

Em pleno 2014, apesar de passarem mais de 50 
anos do início do Golpe Civil/Militar, nossos 
direitos duramente conquistados continuam sendo 
atacados e seguimos criminalizados por ousar lutar 
por mais direitos para a classe trabalhadora”, afir-
ma Eneida Koury, da direção nacional da Intersin-
dical e Presidente em exercício do Sindicato.

Nesse sentido, este 1° de maio teve também o 
dever de lembrar a perseguição, prisão, tortura e as-
sassinato de trabalhadores por se oporem ao regime 
militar. Além disso, vamos ampliar a luta contra o 
atual extermínio e controle sistemático da juventu-
de pobre e negra pelo braço militar do Estado.

A INTERSINDICAL - Central da Classe Traba-
lhadora também foi a Cuba com uma delegação 
de 10 pessoas para acompanhar o Dia Internacio-
nal de Luta dos Trabalhadores, quem reuniu 1,5 
milhão de pessoas, a diretoria do Sindicato de 
Santos e Região fez parte da delegação.

Os companheiros também participaram do VI 
Encontro Sindical Nuestra América (ESNA), 
que aconteceu nos dias 3 e 4 de maio em Hava-
na e reuniu centenas de organizações sindicais e 
sociais de diversos países da América Latina para 
debater os desafios do movimento sindical, espe-
cialmente nos países centro e sul-americanos.

1º de Maio de Luta na Sé e em Cuba

presente no 
1° de Maio 
em Cuba

Ism
ael Francisco/Cubadebate

Gigantesco 1º de maio de luta revolucionário de Cuba/2014

Bancários presentes no 1º de maio na Praça da Sé
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A diretoria do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região paralisou, dia 30/04, por 24h, 
a superintendência e a agência do Santander, 
na Pça Mauá S/N, em Santos, por assédio mo-
ral contra os trabalhadores, que são humilha-
dos e ameaçados com demissões diariamente 
para cumprir metas impostas pelo Superinten-
dente Regional Celso Queiroz. O Sindicato já 
conversou com Celso, que continua a tratar 
mal e humilhar os subordinados conforme 
várias denúncias.

O Santander já demitiu nos primeiros meses 
deste ano 32 bancários, somente na Baixada, 
sendo o recordista em demissão, entre os ban-
cos na região em 2014. Os bancários correm 
risco de vida por falta de segurança nas agên-
cias. Em Praia Grande (das quatro unidades) 
três já foram assaltadas num espaço de dois 
meses, em 2014.

Seus funcionários foram trancafiados nas 
unidades e seus familiares ameaçados pelos 
marginais. A diretoria do Sindicato pediu 
mais segurança e o banco espanhol não tomou 
conhecimento e ainda não emitiu o Comuni-
cado de Acidente de Trabalho (CAT), que é 
obrigatório pelas leis trabalhistas para pre-
servar a saúde física e mental do trabalhador, 
num total desrespeito. 

O banco vem fechando agências apesar dos 
lucros incessantes todos os anos, diminuindo 
funcionários e dando um atendimento cada 
vez mais precário à população. 

“Este protesto é de advertência ao Superinten-
dente Celso, que apesar de tudo que sofrem 
seus funcionários ainda os humilha com assé-
dio para dar mais lucro ao Santander desres-
peitando de forma brutal os trabalhadores”, 
afirma Fabiano Couto, secretário de comuni-
cação do Sindicato e funcionário do Santan-
der. O protesto teve bancário fantasiado de 
demônio com tridente, faixas, cartazes, som e 
distribuição de cartas abertas à população.

No Santander superintendente humilha 
bancários

Segundo a Febraban serão adotados os seguintes horários de funcionamento das agências bancárias nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol: 
Interior, Capitais e Regiões Metropolitanas: das 08h30 às 12h30 (horário de Brasília/DF).

Horário de Expediente das agências nos dias de jogos da Seleção na Copa

Veja mais fotos 
da paralisação:

Foram utilizados faixas, cartazes, som, carta aberta e fantasias no protesto

4


