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Sindicato repudia atitude 
do Santander sobre demissões
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Confira as fotos da  Conferência  
Estadual e Nacional 
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Nesta edição n° 113, o Jornal Agita Bancários apresenta a retrospectiva 2012 para 
a categoria sobre as negociações e conquistas alcançadas durante o ano. Confira 
ainda, as fotos da Festa dos Bancários e do Lançamento da Campanha Nacional.

Vera Saba retornará 
para a presidência do 
Sindicato dos Bancá-
rios em janeiro. Duran-
te o ano, esteve licen-
ciada para disputar as 
eleições municipais em 
Taubaté, onde alcan-
çou os votos e se ele-
geu vereadora.

“Agradeço a todos os 
Bancários, aos Munícipes e aos Militan-
tes que ajudaram a fortalecer essa gran-
de corrente, pela confiança e apoio nes-
sa conquista como vereadora. Lutarei por 
qualidade de vida, moralidade pública, 
transparência, promovendo a cidadania e 
fazendo prevalecer à democracia e justiça 
social na cidade”, ressalta Vera Saba.

Vera  Saba volta a 
presidência em janeiro

9 °  Congresso da FETEC- CUT
Pág 04



Editorial
Bancários,
Nesta edição do jor-

nal Agita apresenta-
remos a retrospectiva 
das atividades realizadas em 2012.  
A categoria se manteve unida para 
que conquistas fossem alcançadas 
como o reajuste salarial de 8,5% nos 
pisos de ingresso, além de agregar-
mos cláusulas sociais importantes 
na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), como o projeto-piloto de se-
gurança bancária que já está em fase 
de teste e futuramente garantirá 
melhores condições de trabalho.

E a nossa luta não para. Neste mês, 
o Santander demitiu muitos bancá-
rios incorporados com mais de 20 
anos de banco, sem expor o real mo-
tivo das demissões em massa.  Esta-
mos atuando por essas causas, para 
que empregos sejam mantidos e os 
trabalhadores sejam respeitados.

Em janeiro, Vera Saba retorna a pre-
sidência do Sindicato e assume como 
vereadora na Câmara Municipal de 
Taubaté dando continuidade ao seu 
trabalho em defesa da cidadania e das 
lutas sociais. Assim fechamos mais este 
ciclo e desejamos a todos os bancários 
um feliz 2013! Com muita Paz, Saúde e 
Fraternidade.

Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Taubaté e Região

Valdir Aguiar

Conferências 
Conf. Regional: Este ano, a Con-

ferência Regional dos Bancários 
aconteceu no dia 23 de junho em 
Taubaté. O Encontro tratou de 
temas específicos da categoria e 
tirou dúvidas sobre a Campanha 
Salarial 2012. A regional 5 da FE-
TEC-CUT, formada pelos Sindica-
tos de Taubaté, Mogi das Cruzes e 
Guarulhos, apresentaram a consulta 
da pesquisa sobre a Campanha Sa-
larial, mostrando as prioridades rei-
vindicadas pelos bancários. ....................................

Conf. Estadual: Os bancários defi-
niram suas prioridades para a Cam-
panha Nacional Unificada 2012, na 
Conferência Estadual realizada no 
dia 14 de julho, onde as reivindica-
ções foram levadas para debate na 
Conferência Nacional.

Conf. Nacional: Cerca de 700 
delegados participaram da 14ª 
Conferência Nacional dos Ban-
cários, realizada entre os dias 20 
e 22 de julho, em Curitiba, defi-
nindo a pauta para a Campanha 
Nacional. Todas as reivindicações 
foram encaminhadas à Federação 
dos Bancos no dia 1°, iniciando as 
primeiras negociações nos dias 7, 
8, 15 e 16 de agosto.

..................................................

..................................................



Bancários lançam Campanha Nacional 2012
O Sindicato dos Bancários saiu 

às ruas no dia 22 de agosto, para 
apresentar aos bancários e clien-
tes a sua minuta de reivindica-
ções para a Campanha Nacional 
2012. A Caravana percorreu as 
principais agências do centro. 

O tema deste ano foi “Chega de 
truques, banqueiros!” , no qual faz 
menção  aos truques utilizados pe-

los banqueiros para enganar os tra-
balhadores e a população. “Durante 
a passeata foi destacado a impor-
tância dos bancários em se unirem 
a mobilização, mostrando que es-
sas situações afetam diretamente 
os clientes com a má qualidade no 
atendimento e longas filas de pa-
gamento nas agências.”, ressalta o 
Presidente Valdir Aguiar.

Em agosto foi comemorado o dia 
do Bancário (28/08). Em home-
nagem a essa data o Sindicato re-
alizou no clube ADPM em Taubaté, 
um baile comemorativo com cardá-
pio diversificado, bebidas e muita 
música para animar os convidados.

O Sindicato participou das Caravanas da Fetec-CUT nas cidades de Taubaté, 
 Guarulhos, Mogi das Cruzes e Santo André.

Festa dos Bancários
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Expediente 

A greve foi deflagrada em as-
sembleia no dia 12 de setembro, os 
bancários se uniram nacionalmente 
para fortalecer o movimento, em-
purrando a Fenaban para uma nova 
negociação, que só aconteceu no 
final do mês. A greve iniciou no dia 
18 de setembro e teve papel impor-
tante nessa conquista, foram nove 
dias intensos de paralisações, so-
mando mais de 50 agências fecha-
das na base.(Confira as conquistas no 
www.bancariostaubate.com.br).

..................................................................................

Dias de Paralisações

O 9º Congresso da FETEC-CUT/
SP elegeu, por unanimidade, a di-
reção da entidade para o mandato 
2012-2015. Apenas uma chapa foi 
inscrita para compor a nova direção, 
tendo à frente Luiz César de Freitas, 
o Alemão, reeleito à presidência da 
federação cutista.

O tema deste ano é “Consolidando 
conquistas, construindo avanços”, 
o encontro foi realizado em Atibaia 
(SP) e contou com a participação 
de 231 delegados.  

Eleita a nova direção da Fetec para 2012-2015Eleita a nova direção da Fetec para 2012-2015

Sindicato repudia atitude do 
Santander sobre demissões

Em Taubaté, quatro bancários 
foram desligados do Santander. 
O banco está em um processo 
de demissão em massa que teve 
início na semana passada, e já 
soma mais de mil bancários de-
mitidos no estado de São Paulo.

Entre as dispensas estão funcio-
nários com mais de vinte anos na 
empresa e próximos à estabilida-
de de pré-aposentadoria. Nenhum 
motivo justifica essa ação, já 
que o Santander é um dos ban-
cos que obteve excelentes re-
sultados  nos lucros, e também 

possui condições 
de ampliar as 
contrações pro-
porcionando me-
lhor qualidade de 
trabalho.

“Repudiamos essa atitude ar-
bitrária do Santander, já que a 
instituição lucrou somente este 
ano mais de R$ 5 bilhões no 
Brasil, além de prejudicar os 
funcionários que estão próximos 
a aposentadoria.”, ressalta Val-
dir Aguiar, Presidente do Sindi-
cato e funcionário do Santander.


