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Sindicato protesta contra demissões no  Itaú 
Em resposta as demissões ocorridas 

no Banco Itaú Unibanco, o Sindica-
to dos Bancários realizou em maio 
(23/05) e junho (12/06), a paralisação 
das agências bancárias de Taubaté e 
Pindamonhangaba, atrasando o horá-
rio de funcionamento em uma hora.

O Sindicato cobra uma postura 
social do banco para que cheguem 
ao fim essas demissões e a política 
perversa  adotada pela empresa, 
propondo também a ampliação dos 
postos de trabalho, visando aca-
bar com a sobrecarga de serviço e 
melhorar o atendimento aos clien-

tes. Outro ponto questionado pelas 
entidades sindicais foi a promessa 
feita publicamente pelo presidente 
Roberto Setúbal, na época da fusão 
entre o Itaú e Unibanco, em 2008, 
de que não haveria demissões e 
nem fechamento de agências, aon-
de também chegaram a ouvir pro-
messas do banco de que os empre-
gos seriam garantidos.

As demissões são injustificáveis no 
cenário de lucros crescentes que está o 
Itaú, lucrou R$ 3,4 bilhões, apenas no 
1° semestre de 2012, ficando entre o 
cinco maiores bancos do Brasil.

Bancários entregam pauta de 
reivindicações ao Santander
No dia 05/06, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro - Contraf-CUT 
entregou ao banco Santander a 
minuta de reivindicações específi-
cas dos trabalhadores do banco.

A minuta de reivindicações en-
tregue visa promover a renovação 
do acordo aditivo à convenção 
coletiva dos bancários, bem como 
renovar o acordo do programa 
de participação nos resultados do 
Santander (PPRS).

Acordo – A minuta de reivindica-
ções dos funcionários do Santander 
traz este ano cláusulas novas como 
o prazo de vigência do acordo por 
2 anos, o pijama ou licença remu-
nerada em período de pré-aposen-
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Rodada de negociações 

tadoria, a garantia de emprego 
por 3 anos, o pagamento de 
70% das mensalidades de cur-
sos de graduação e pós, auxílio 
de 50% nos estudos de idiomas, 
pagamento de 100% dos cursos 
da AMBIMA, redução de taxas e 
juros para os funcionários, con-
cessão de linha de crédito espe-
cial para aquisição de moradia, 
dentre outras cláusulas.

Diretores expõem ao público às demissões ocorridas no ItaúAgenda dos Bancários
*23° Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil: Dia: 15 a 17 de Junho.

*28° Congresso dos Funcionários da Caixa: 15 a 17 de Junho.

*Conferência Regional em Taubaté: 23 de Junho.

*Conferência Estadual:  14 de Julho.

*Conferência Nacional: 20 a 22 de Julho.

Entrega da Minuta até 10 de Agosto. 
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Expediente 

A partir deste mês de junho, os di-
rigentes sindicais Vera Saba, Carlos 
Ribeiro (Casé) e Gerson Florindo es-
tarão afastados de suas atividades 
sindicais para concorrerem ao pleito 
municipal nas cidades de Taubaté, 
Pindamonhangaba e Ubatuba, res-
pectivamente. Essa desincompatibi-
lização ocorre em cumprimento a 
legislação eleitoral em vigor.

Com o afastamento da Presidenta 
Vera Saba, estará ocupando o car-
go a companheira e funcionária do 
Itaú, Maria Isabel do Santos, que 
deseja a todos os diretores uma boa 
campanha eleitoral, ressaltando que 
a nossa atuação dentro e fora do 
Sindicato deve ser pautada pela mo-
ralidade, ética e a defesa dos direi-
tos dos trabalhadores bancários. 

Diretores se afastam para disputar eleições municipais 2012

Presidenta Vera Saba e os Dirigentes Carlos Ribeiro (Casé) e Gerson Florindo

Sindicato lança consulta 
da Campanha Nacional 

dos Bancários 2012  

Jurídico ganha ação coletiva

Os ex-funcionários do Ban-
co do Brasil S/A (antigo Nossa 
Caixa), da agência de Roseira, 
ganharam na justiça a incorpo-
ração da 7ª e 8ª hora ao salá-
rio desde sua contratação. 

A ação coletiva movida pelo 
jurídico do Sindicato alegou que 
os bancários cumpriam jornada 
diária de 8 horas, mostrando 
que o banco descumpria o ar-
tigo 224 da CLT, que assegura 

jornada especial de trabalho de 
seis horas para os bancários, 
podendo ser prorrogada em 
caráter excepcional, conforme 
artigo 225 do mesmo diploma 
legal.

Diretores do Sindicato e  Ex- Funcionários do BB em solenidade de entrega dos cheques da ação coletiva

Sindicato combativo

Mais uma reintegração!
Após ser demitida, bancária do 

HSBC de Ubatuba comunicou o 
Sindicato sobre sua demissão 
indevida, a mesma estava em 
período de estabilidade por pro-
blemas de saúde ocupacional 
no trabalho. Imediatamente o 
Sindicato exigiu do HSBC a rein-

tegração da bancária, que esta 
amparada pela lei trabalhista.

O Sindicato orienta a todos 
que procurem a instituição após 
o desligamento, fazendo valer 
o seus direitos adquiridos por 
meio da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). 

Com a intenção de melhorar a 
comunicação com os bancários, 
o Sindicato reformulou o portal de 
noticias da instituição para melhor 
atender a categoria no mundo di-
gital. Com designer moderno e ar-
rojado, o novo site está no ar com 
diversas novidades, além da facili-
dade de acesso ao conteúdo, víde-
os, convênios e redes sociais.

Novo site

O Sindicato está entregando em 
todas as agências da base, um for-
mulário com questões relacionadas 
à Campanha Nacional dos Bancá-
rios 2012. É importante a participa-
ção dos bancários nesta consulta, 
pois a partir desta pesquisa serão 
definidos temas como remuneração 
fixa direta e indireta, remuneração 
variável, emprego, saúde, condi-
ções de trabalho e segurança.

O resultado da pesquisa é uma 
ferramenta que pautará as reivin-
dicações da categoria,  que será 
entregue a Fenaban (Federação dos 
Bancos) em agosto.


