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A bola corre solta no
Soçaite dos Bancários

bancários

O 5º Torneio de Futebol Soçaite do Sindicato dos Bancários de Santos e Região
vai para a 6ª rodada. As partidas são disputadas aos sábados a partir das 9h,
no Complexo Esportivo Antônio Guarnieri (Av. Santista, 790, Morro da Nova
Cintra, em Santos).
As listas completas de artilheiros e jogos podem ser acessadas em
www.santosbancarios.com.br/futebol/2016. Prestigie e vá torcer pelo seu time!

Coral lança projeto CANTORIA
Música para Curtir e Refletir
O Grupo Vozes, Coral do Sindicato, fez a estreia
do seu novo projeto musical dia 8/7. O espetáculo “CANTORIA - Música para Curtir e Refletir”, marcou a comemoração dos 14 anos do
grupo sob a regência de Simone Schumacher.
A apresentação foi no auditório do Sindicato
(Avenida Washington Luiz, 140, Santos). O pro-

EXPEDIENTE

Aulas de
Espanhol

jeto atual é dedicado à Música Popular
Brasileira (MPB). O coral interpreta
músicas de autores consagrados envolvidos, em sua maioria, com o engajamento político: Chico Buarque, Milton
Nascimento, Gilberto Gil, Caetano
Veloso, e também Titãs, Lenine, Chico
Cesar entre outros.

Projeto celebra os 14 anos do Coral

Inscrições continuam abertas!
Venha aprender espanhol gratuitamente!
Aulas toda segunda às 18h30. Outras informações no telefone (13) 3202 1670
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Mudanças na Caixa são
indicativos de privatização
A tentativa de privatização da Caixa pelo governo Dilma,
em 2015, não se concretizou por conta da mobilização dos
empregados. Esta luta deve se intensificar!
A falta de contratações e as mudanças feitas de
forma unilateral na Caixa Econômica como a
extinção do Giret (Gerências de Retaguardas)
retira estruturas para sucatear serviços, isto
indica o modelo neoliberal para privatização.
Exatamente como aconteceu com as estatais
Banespa, Nossa Caixa, Codesp, Cosipa, etc. Os
empregados além de ficarem indignados, devem
continuar a luta para não perderem os direitos e
a estabilidade.
Extinção das Rerets
A extinção das Rerets (Representação de Retaguarda), além de retirar a estrutura mínima de
trabalho, sobrecarrega e impõe tarefas exclusivas de tesoureiros e caixas aos Técnicos Bancá-

rios Novos (TBNs), como conferência de assinaturas de cheques,
situação agravada com metas.

A mobilização deve ser redobrada contra a privatização

Para piorar, o banco criou uma ‘fila’ de compensação de cheque nacional. Então, mesmo
sendo de São Paulo, o empregado opera um
cheque, por exemplo, de Porto Alegre. São cerca de 20 mil documentos diariamente. A situação se agravou desde que a instituição passou
a não repor os que deixam a função de caixa,
agregando essas tarefas a outras já desempenhadas pelo tesoureiro. Com isso, a carreira de
caixa vai sendo extinta.
A falta de empregados e as mudanças
para sucatear os serviços

Por exemplo, agora existem muito mais sistemas para executar a rotina para liberar e pagar
o FGTS. A fila nacional de FGTS para exame e
liberação é de aproximadamente 13.000 processos geridos por uma informatização obsoleta
que não atende a demanda de acessos.
Mobilização
Os empregados devem redobrar a mobilização
para que a Caixa contrate mais trabalhadores,
acabe com esses desvios de função e principalmente contra a PRIVATIZAÇÃO.

BB: Sindicato garante vagas que seriam
cortadas na região
Depois de quatro meses, estão sendo efetivados
os compromissos firmados entre a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Santos e Região e
o Banco do Brasil (por meio da regional super
leste, Gepes e do gerente da PSO) de não cortar
as três vagas na Plataforma de Suporte Operacional (PSO) na Baixada Santista, por conta da
reestruturação. Uma caixa que havia perdido sua
vaga e comissão será recolocada. Como consequência, será aberta uma vaga para escriturário
que será destinada a um dos funcionários que
foram deslocados. E a última vaga retirada de
outro bancário do PSO surgirá, em breve, pelo
remanejamento de cargo por meio de concurso
interno já realizado.
“Desde o ano passado a diretoria do Sindicato
está alerta quanto ao anúncio do Banco do Brasil em realizar uma reestruturação para cortar

vagas. Em fevereiro deste ano, o
banco tentou cortar três vagas do
PSO, em Santos. Imediatamente o
Sindicato entrou em contato com
a Superintendência Regional Leste
e a Gepes. Fez 15 paralisações e
somente depois de uma proposta
convocou reunião com os funcionários para avaliar a resposta do BB”,
diz Marcia Peres, Secretária Geral
Adjunta e funcionária do BB.

Com luta Sindicato recupera vagas extintas

Segundo Marcia, também é bom frisar, que por
pressão do Sindicato, existe agora a possibilidade dos funcionários estagiarem nas agências
como rege o Acordo Coletivo.
“Apesar de não haver resistência no país aos
cortes impostos pelo BB, em Santos a mobiliza-

ção dos bancários juntamente com o Sindicato
fez toda a diferença, para que o banco recuasse
e encontrasse uma solução regional à retirada
da comissão de uma caixa e o deslocamento de
dois escriturários. A caixa seria destituída do
cargo e os escriturários deslocados pela reestruturação implantada pela diretoria do BB”,
segundo Eneida Koury, Presidente do Sindicato
e funcionária do BB.
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A Campanha Salarial necessita de urgente mobilização
Os bancários da Intersindical – Central da
Classe Trabalhadora (a qual o Sindicato é
filiado) defendem a valorização salarial. A lucratividade dos bancos, apenas no 1º trimestre
deste ano, foi de R$ 13,17 bilhões construído
com a prática de assédio por metas e muito
trabalho dos bancários. Portanto, a categoria
exige um aumento acima da inflação.
Os principais eixos políticos da Campanha
Salarial deste ano são: Fora Temer, garantia
de melhores condições de trabalho, fim das
demissões, a imediata contratação de mais
empregados nos bancos públicos e privados
e o fim da imposição de metas. Além disso,
PLR linear de 25% do lucro líquido para toda

a categoria, Piso do Dieese e oportunidade de
igualdades.
Os dirigentes do Sindicato e da Intersindical
participam da Conferência Nacional dos Bancários dias 29, 30 e 31/7, em São Paulo, para
definir a pauta de reivindicações e o índice de
reajuste para a categoria a ser entregue à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A data
base é 1º de setembro.
Por conta dos ataques realizados aos direitos
dos trabalhadores pelos políticos de direita que
dominam o Congresso Nacional e o governo
Temer, a categoria bancária vai precisar de
muita mobilização para não ter ou ser:

))Terceirizada;

acordos coletivos, etc;

))Salários reduzidos;

))Aumento das
metas;

))Jornadas estendidas de até 80 horas
))Mais assédio;
semanais, inclusive aos
sábados e domingos;
))Aumento da idade
de aposentadoria para
))Demitida;
65 anos;
))Retirados direitos
como 13º salário,
férias, benefícios contidos nos respectivos

))Privatização dos
bancos públicos;
))Rasgada a CLT.

Inércia do Santander faz bancários
adoecerem em São Vicente
A inércia da diretoria do Santander em relação
ao abuso praticado no ambiente de trabalho está
adoecendo e maltratando os trabalhadores do
banco espanhol.
Três funcionários da agência Santander /SV,
passaram mal (em 6/7) por hipertensão e princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Um
funcionário desmaiou no banheiro da agência,
outro não conseguiu ir trabalhar e a mais grave
teve um principio de AVC. A trabalhadora foi
proibida pela médica de voltar às atividades profissionais por conta dos maus tratos recebidos e
o consequente aumento do estresse. A gerente
Geral, apontada como a causadora, na manhã do
dia seguinte ao mal estar generalizado, aumentou a pressão e demitiu mais um funcionário
aterrorizando os funcionários, que não têm mais
motivação, concentração e estão contraindo
doenças ocupacionais.

Denúncias não param
Já são mais de 30 denúncias contra a gerente
geral e outros problemas no Santander/Pça.
Coronel Lopes – SV. Mesmo assim, o banco
disse que não vai tomar providências. Mês
passado, já haviam sido cúmplices na demissão de uma funcionária com doença ocupacional pela mesma gerente!
“São dezenas de denúncias e relatos. Relatos
de pretensão ao suicídio, por exemplo! Atualmente são seis funcionários afastados, com doenças psicológicas, desde a chegada da gerente
geral na agência” afirma Fabiano Couto, secretário de comunicação do Sindicato e funcionário
do banco.
De acordo com diversas denúncias, a gerente
aterroriza os trabalhadores ligando para as casas

deles pressionando por metas e ameaçando de
demissão, entre outras ilegalidades.
A diretoria do Sindicato vem travando reuniões com superintendentes, diretoria de relações
sindicais do banco, paralisações e nada foi
feito para solucionar os problemas. O Sindicato
continua na luta em defesa dos trabalhadores e
tomará outras medidas jurídicas e políticas!

