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Mobilização contra a privatização da Caixa
e outras estatais
“A luta isolada das categorias diretamente atingidas pelo desmonte das empresas públicas não
será suficiente para barrar esse movimento de
privatização. É preciso que todos estejam juntos
para fazer frente a esse ataque avassalador que
está se construindo e que há muito tempo combatemos”. A afirmação da presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e Região, Eneida
Koury, chama atenção para a necessidade da
unidade da classe trabalhadora contra a entrega
das riquezas que pertencem a toda a população.

Há décadas o Sindicato luta contra a privatização, principalmente de bancos estatais como a
do Banespa (2000) e a Nossa Caixa (2008). Em
2015, contra a abertura do capital da Caixa, pelo
governo Dilma, e agora contra as atuais intenções do ilegítimo governo Temer de fusão do
Banco do Brasil com a Caixa. Os bancários do
antigo Banespa e da Nossa Caixa perderam quase todos seus direitos específicos e sofrem com
o achatamento salarial e o brutal assédio moral.
Porém, as privatizações e as terceirizações não
só atingirão a Caixa como visam diversos setores como a Petrobras e os Correios. Todos os
brasileiros sofrerão suas consequências se não
houver mobilização.
Comitê Nacional em Defesa das Empresas
Públicas
Por isso, a Intersindical – Central da Classe Trabalhadora (a qual o Sindicato é filiado) faz parte
do Comitê Nacional em Defesa das Empresas
Públicas e lançou, junto com diversos outros
movimentos, centrais e sindicatos, a campanha

EXPEDIENTE

5º Torneio Soçaite
tem sete times na
disputa

Mobilização contra privatização
Caixa deve continuar 100% pública

Acesse o QR code ao lado e saiba mais!

“Se é Público, é para todos”. O lançamento
aconteceu dia 6 de junho, no Rio de Janeiro,
e, além dos bancos estatais, uma das pautas da
campanha é a defesa da Petrobras contra a venda do pré-sal.

O 5º Torneio de Futebol Soçaite do Sindicato
dos Bancários começou sábado, 18, no Complexo Esportivo Antônio Guarnieri (Avenida Santista, 790, Morro da Nova Cintra, em Santos).
Nesta edição, sete equipes estão na disputa:
Banco do Brasil, Bradesco Aquário, Bradesco
Cons. Nébias, Bradesco Ponta da Praia, Brades-

Órgão Informativo dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região
Endereço: Av. Washington Luís, 140 - Santos/SP | CEP: 11.050-200 | Fone/Fax: (13) 3202 1670
Presidente: Eneida Figueiredo Koury | Secretário Geral: Ricardo Luiz L. Saraiva - Big | Secretário de Imprensa e Comunicação: Fabiano M. Couto
Edição: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959) | Textos: Gustavo Mesquita e Fernando Diegues (Mtb 41.384)
Diagramação: Adriano Trindade da Silva (Mtb 60.654) | Fotograﬁa: Gustavo Mesquita, Fabiano Couto, Adriano Trindade, Djalmir Santos e Fernando
Diegues | Impressão: Gráﬁca Print Mais | Tiragem: 6.000 exemplares

Para defender esse patrimônio coletivo que é o
petróleo, o sindicato foi às ruas junto com os petroleiros do Litoral Paulista, no dia 29 de maio
de 2016. A atividade reuniu aproximadamente
400 pessoas e percorreu a Av. Conselheiro Nébias, em Santos, (Saiba mais: santosbancarios.
com.br/el/H4oTwXUr1C) dialogando com a
população sobre o roubo que o País sofrerá se
entregar às empresas privadas o petróleo, uma
das riquezas do Brasil.
“É muito importante defendermos o patrimônio da nossa nação e seguiremos junto com os
petroleiros nesse combate. Querem entregar de
‘mão beijada’ as nossas riquezas e a classe trabalhadora irá lutar contra isso. Não à privatização! Não à retirada do pré-sal das mãos do povo
brasileiro! Fora Temer!”, afirma o secretário de
Relações Internacionais da Intersindical e secretário geral do Sindicato, Ricardo Saraiva Big.

co Praia Grande, Bradesco Tubarões e Itaú.
Diferente dos últimos campeonatos, este ano a
primeira fase será de pontos corridos. Todos os
times se enfrentam e os quatro com mais pontos
passam para a próxima etapa. Acompanhe os
resultados dos jogos e classificação no link
www.santosbancarios.com.br/futebol/2016.
CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:

facebook.com/santosbancarios
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Trabalhadores e trabalhadoras ocupam
ruas e exigem “Fora Temer”
Mais de 100 mil de trabalhadores e trabalhadoras ocuparam a Avenida Paulista, em São Paulo,
contra o ilegítimo governo Temer, no dia 10
de junho. A Intersindical – Central da Classe
Trabalhadora e o Sindicato dos Bancários de
Santos e Região participaram do ato junto com
centenas de outros movimentos para seguir
denunciando as tentativas de retirada de direitos do povo brasileiro. Outros atos pelo “Fora
Temer” aconteceram por todo o País.
“Temer chegou à presidência há cerca de um
mês, por meio de um golpe, e em pouquíssimo
tempo mostrou suas intenções nefastas. Reforma da previdência, fusão do Banco do Brasil
com a Caixa e venda do pré-sal são alguns
dos exemplos de que ele e seu grupo querem
colocar o País à venda e não podemos aceitar
esse entreguismo. Como fazemos há anos, seguiremos lutando contra qualquer governo que
pretenda retirar direitos da classe trabalhadora”,

afirmou Eneida Koury,
presidente do Sindicato
dos Bancários de Santos e
Região.
Casa do Temer
Convocados pela Frente
Povo Sem Medo (a qual
o sindicato faz parte),
milhares de pessoas foram até a casa de Michel
Temer, no dia 23 de maio,
protestar contra seu ilegítimo governo. Ao final
do ato, diversos trabalhadores do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST) armaram
acampamento em uma praça próxima a casa de
Temer. Contudo, no inicio da madrugada, a PM
de São Paulo, a mando do governador Geraldo

Trabalhadores foram até a casa de Temer exigir sua renúncia

Alckmin (PSDB), aliado do atual presidente
golpista, atacou violentamente o acampamento
completamente pacífico que os manifestantes
haviam organizado.

Bancários do Itaú, Bradesco e HSBC priorizam
garantia de emprego e contratações
Bancários do Itaú, Bradesco e HSBC de todo o
País definiram as pautas específicas de reivindicações, que serão entregues aos respectivos
bancos privados para a Campanha Nacional
2016, durante encontros realizados nos dias 7 e
8 de junho, em São Paulo. Fim das demissões e
ampliação do número de funcionários centralizaram os debates.
Itaú
Em 1 ano (de março de 2015 até março de
2016), o Itaú cortou quase 3 mil postos de
trabalho. No mesmo período, foram abertas
74 agências digitais e fechadas 154 agências
físicas, aumentando a sobrecarga dos bancários.
Além da manutenção dos empregos e aumento
de quadros, o coletivo do Itaú exige, entre outras
pautas, o cumprimento da jornada de trabalho e
da emissão da CAT (Comunicação de Acidente
de Trabalho), fim das metas e do assédio e mais

segurança nas agências.
Bradesco
Entre os pontos definidos
pelos trabalhadores do
Bradesco estão o estabelecimento de um número
mínimo de caixas por agência para atendimento ao
público, criação e implantação do Plano de Carreira,
Diretoria debate reivindicações para a Campanha Salarial 2016
Cargos e Salários (PCCS),
melhorias no plano de saúde e definição de auxílio-educação para os funcionários.
do banco é garantir que não haja demissão em
massa na fusão. Além disso, foi debatida e necessidade de manutenção de conquistas específiHSBC
cas dos bancários e bancárias do HSBC como a
bolsa-educação, parcelamento de férias e planos
Devido ao processo de venda do HSBC para o
de saúde.
Bradesco, a principal pauta dos trabalhadores
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Santander demite, assedia e utiliza polícia contra bancários
indicato dos

ancários de

antos e

egião

ones

O Santander obteve um Interdito Proibitório,
dia 15/6, e enviou a polícia militar para abrir
a agência do Santander/Pça. Coronel Lopes
(São Vicente), que estava paralisada desde o
dia 10/6/2016. Em 13/6, o protesto tinha sido
ampliado para a agência da Presidente Wilson
(SV), que também foi aberta pela PM com o
instrumento jurídico.

ço, que o descumprimento implicará na rescisão
do contrato por justa causa e a convocação da
autoridade policial nos locais de trabalho são
tipificadas como assédio processual por juristas,
ou seja, é antiético e abusa da dignidade dos
trabalhadores.

As paralisações, realizadas pelos bancários e a
diretoria do Sindicato, são contra a prática de
assédio e demissão de uma bancária que sofre
de depressão por conta das más condições de
trabalho.

Com isso, o Santander força os funcionários a
aceitarem sem reclamar o abuso do assédio, as
demissões injustificadas e seus interesses na
negociação coletiva, semeando o medo, a
discórdia entre os trabalhadores, enfraquecendo a atividade sindical e a resistência da
categoria.

O abuso do Interdito
O interdito é uma peça jurídica para preservar
o patrimônio. Funcionário não é patrimônio!
Usar as ações de interdito para afirmar que a
justiça estaria determinando o retorno ao servi-

“Já são mais de 20 denúncias contra a gerente geral, assim mesmo o Santander disse que
não vai tomar providências e nem readmitir
a funcionária com doença ocupacional. O
Sindicato não tolera os maus tratos contra os

funcionários. O Sindicato vai continuar sua luta
em defesa dos trabalhadores. Desde dezembro
de 2015, a diretoria do Sindicato vem travando reuniões com superintendentes e a diretoria
de relações sindicais do banco e nada foi feito
para solucionar os problemas. As artimanhas do
banco espanhol não irão parar a luta!”, afirma
Fabiano Couto, secretário de Comunicação do
Sindicato e funcionário do Santander.

Artimanhas do Santander não irão parar a luta

Sindicato paralisa agências do Itaú em Santos contra demissões
A diretoria paralisou quatro agências do Itaú em
Santos, em 1º/6. A ação fez parte de movimento
nacional contra demissões, fechamento de
unidades e as péssimas condições de trabalho. Três agências ficam na Av. Ana Costa e
quarta funciona na Av. Presidente Wilson. Na
paralisação foi distribuída carta aberta à população, denunciando a exploração do Itaú.
O fechamento de agências na Baixada Santista gera medo, demissões, acúmulo de serviço
e adoecimento dos(as) bancários(as). O Itaú
está reduzindo o número de unidades “de

tijolo” por causa das “agências digitais”. Mas
a população necessita das unidades convencio-

Itaú pretende demitir em massa

nais, o que sobrecarrega os trabalhadores! Na
região, a intenção dos banqueiros é eliminar
10% dos empregados até o final de 2016. A
luta é para frear esse massacre!
“As agências digitais são novo instrumento
do banco para assédio, sobrecarga e adoecimento. Os banqueiros tratam com descaso
os funcionários. Enquanto os trabalhadores
ficam doentes com tanta exploração, os
banqueiros se preocupam apenas em ampliar
seus lucros”, afirma Eneida Koury, presidente
do Sindicato.

BB de São Vicente é fechado por falta de condições de trabalho
A diretoria do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região paralisou a agência
São Vicente do Banco do Brasil por falta
de condições de trabalho, dia 24/5. A
unidade, que fica na Rua Frei Gaspar, no
Centro, estava sem água.
Falta de condições gera paralisação no BB

Segundo o apurado pelos diretores, a
bomba d’água da unidade foi furtada há
cerca de um mês, impedindo o uso da

caixa d’água, e durante o final de semana os
canos da rua que traziam água para o banco
foram danificados.
“Recebemos denúncias sobre a falta de água
no banco e o fechamos até o fornecimento de
água ser reestabelecido. Não dá para trabalhar
nestas condições”, afirmou Eneida Koury, presidente do Sindicato e funcionária do Banco
do Brasil.

