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20ª Festa do Chope é nesta
sexta no Vasco da Gama
A 20ª Festa do Chope – para comemorar o
Dia do Bancário (28 de Agosto) será dia 25/8
(sexta-feira), no Clube Vasco da Gama, das
21h às 2h, na Av. Saldanha da Gama, 33/35,
na Ponta da Praia, em Santos. O chope é
Brahma e o som da Banda MP Black, que
traz repertórios de MPB, POP Rock, Reggae,
Samba-Rock, além de clássicos do samba.

-se! Você poderá garantir o seu
convite por meio dos diretores
ou na sede do Sindicato, que
fica na Avenida Washington
Luiz, 140, Encruzilhada, Santos/SP. O telefone é 3202-1670.
Lembrando que o número de
convites é limitado.

Sindicalizado(a) leva 1 acompanhante
O convite para a festa custa R$ 60,00. Quem
é sindicalizado tem a vantagem de poder levar
um(a) acompanhante, além de ganhar uma
caneca da festa. Não são permitidas as entradas de menores de 18 anos, alimentos e outras
bebidas. Além do chope, também estão incluídos água e refrigerante grátis. Haverá serviço
de restaurante com porções e outros petiscos
pagos a parte. Ainda não é sócio? Sindicalize-

Frente Povo Sem Medo faz protesto no
prédio de Beto Mansur
A Frente Povo Sem Medo realizou protesto quarta-feira (9/8), das 16h às 17h, em frente
ao prédio do deputado federal Beto Mansur
(PRB/SP), na Av. Bartolomeu de Gusmão,
Aparecida, Santos/SP.
“A manifestação pacífica foi contra as reformas Trabalhista e Previdenciária, a terceirização, a crise política, a corrupção, a falta de
moralidade, a falta de ética e a inversão de
valores que estão impregnadas no Congresso
Nacional presidido por Rodrigo Maia (DEM/
RJ) e que tem como porta voz da tropa de
choque do presidente golpista Michel Temer,
Beto Mansur. Foram utilizadas faixas, banners e cartazes.

EXPEDIENTE

“Foi um escracho contra Mansur que não está

A corrupção tomou conta do Congresso e do Governo

representando o povo e sim interesses dos
grandes empresários. Ele é um dos grandes
articuladores pela aprovação da Reforma
Trabalhista contra os trabalhadores”, disse
Eneida Koury, Presidente do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região.
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A Frente é formada pelo Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST), A Intersindical – Central da Classe Trabalhadora, o
Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), as Brigadas Populares e outras
centrais e movimentos sociais no país.
Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/santosbancarios

#semprenaluta!

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br

O que é o Sindicato?

O que ele pode fazer
pelo(a) bancário(a)?
A palavra sindicato tem raízes no latim e no
grego. No latim, “Sindicus” denominava o “procurador escolhido para defender os direitos de
uma corporação; no grego, ‘Syndikos” é aquele
que defende a justiça.

explorações colocadas para os trabalhadores,
pelo neoliberalismo, que transformou a economia e as instituições em verdadeiros carrascos
sedentos de lucros incessantes. Entre suas atribuições estão:

Portanto, o Sindicato é aquele que defende com
justiça os trabalhadores. É uma associação estável e permanente de trabalhadores que se unem
a partir da constatação de problemas e necessidades comuns.

^^ Serviços de assistência jurídica aos seus
associados;

O sindicalismo é o sistema de organização
político-social dos trabalhadores. Como movimento social, não é estático, está constantemente transformando-se e criando novas formas
de organização e ação sempre em defesa dos
trabalhadores.
Na sociedade atual, os sindicatos têm enfrentado novos e maiores desafios devido à emergência de ações para enfrentar os novos tipos de

^^ Participar e representar os seus associados
em processos legislativos de âmbito laboral e
em processos de negociação salarial e em acordos ou convenções coletivas de trabalho;
^^ Representar e defender os interesses dos
seus associados perante as autoridades administrativas, jurídicas e políticas.
Para isso, o Sindicato tem de ser forte e isso necessita de maior participação dos trabalhadores,
tanto nas filiações como nas organizações das
mobilizações e assembleias.

Você é o Sindicato
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O que o
Sindicato
oferece?
Os associados dispõem de atendimentos jurídicos nas áreas cível,
trabalhista, previdenciária e criminal; odontológico, convênios em
universidades e muitos outros, quadra de esportes, locais para festas,
barraca de praia, colônia de férias,
uma sede nova totalmente informatizada e toda uma programação que
incluem torneios de futebol soçaite, coral, aulas de violão e teatro
gratuitas; bar cultural, palestras,
poliesportivo com piscina e churrasqueira.
O sindicato só existe por causa dos
trabalhadores. É preciso entender
que, fortalecendo o sindicato, estamos fortalecendo a nós mesmos!!!
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19ª Conferência Nacional exige
respeito ao Acordo Coletivo
A 19ª Conferência Nacional durou três dias (28
a 30/7) e contou com 603 delegados, 64,5%
homens e 35,5% mulheres, que representaram bancários de todo o país. Foi definido um
plano de lutas em defesa dos empregos, dos
bancos públicos e de resistência à retirada de
direitos imposta pelas “reformas” Trabalhista
e da Previdência no governo de Michel Temer
(PMDB).
Também foi entregue, dia 8/8, à Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban) um documento
político reivindicando termo de compromisso

Previna-se e
lute contra o
desemprego
e a retirada
de direitos!

contra a retirada de direitos em 2018. Em 2016,
após 31 dias de greve, a campanha nacional
unificada garantiu aos bancários um acordo
com validade de dois anos para todos os trabalhadores de bancos públicos e privados do país.
Este ano a estratégia é unir forças com outras
categorias contra o desmonte trabalhista. Consolidado o golpe no ano passado, os trabalhadores estão mobilizados contra o retrocesso
imposto pela Reforma Trabalhista.
Os bancários estão unidos em defesa dos

Os bancários construíram, ao longo
de mais de 25 anos, uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
forte, poderosa, que faz da categoria referência internacional
em negociação coletiva.
Nas mesas com os bancos ou nos
embates nas ruas, em mobilizações
e greves históricas, os trabalhadores garantiram avanços
importantes que não vamos
aceitar ver descartados por essa

bancos públicos, contra a terceirização e precarização do trabalho, conforme aprovado no
plano de lutas.
“Vamos combater quaisquer alterações nos
contratos de trabalho. O movimento sindical
exige respeito a todas as cláusulas da nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Queremos garantias de respeito aos empregos
e direitos da categoria”, diz Eneida Koury, Presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e
Região, que esteve na Conferência com outros
diretores da entidade.

legislação retrógrada, feita por um governo
ilegítimo, que jamais poderia ter imposto essas
mudanças, ressaltando ameaças como o trabalho temporário, o intermitente, a contratação
de autônomos (PJ) e terceirizados, a responsabilização dos empregados em caso de teletrabalho, o risco de perda de direitos diante do
enfraquecimento da relação com os sindicatos.
Os bancários e bancárias devem permanecer
unidos e fortes juntamente com seu sindicato!
Portanto, sindicalize-se antes que seja
tarde!

