
1 - Defesa dos salários e direitos da categoria;

2 - Atendimento jurídico nas áreas cível, 
trabalhista e previdenciária;

3 - Quadra de futebol soçaite;

4 - Piscina e churrasqueira;

5 - Locais para festas;

6 - Convênios em universidades, escolas, 
academias, centros estéticos e muitos outros;

7 - Barraca de Praia;

8 - Colônia de Férias;

9 - Sede totalmente informatizada e toda uma 
programação que incluem torneios de futebol 
soçaite, coral, bar cultural, palestras e etc.

O sindicato só existe por causa dos bancários. 
É preciso entender que fortalecer o sindicato é 
fortalecer a nós mesmos. Juntos Somos Mais 
Fortes!!!

Edição Especial

O que o Sindicato oferece?
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FIQUE 
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FIQUE
SÓCIO
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DI
EN
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facebook.com/santosbancarios

A luta sempre vale a pena. Nada cai do céu. Tudo 
foi conquistado com muita luta, suor, demissões, 
prisões e até mortes de companheiros. Veja a lista:
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Fundação do Sindicato 
dos Bancários de Santos e 
Conquista da jornada de 6 
horas;

1ª Greve Nacional:

1 - Conquista da aposentadoria 
aos 30 anos de serviço e 50 
anos de idade;  
2 - Estabilidade após 2 anos 
de serviços (no setor público e 
privado); 
3 - Criação do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos 
Bancários – IAPB;

2ª Greve nacional com duração 
de 19 dias, sindicatos sofrem 
intervenções;

A maior greve estadual rea-
lizada somente no Estado de 
São Paulo. Foram 69 dias de 
muita luta da categoria sofren-
do repressão e prisões porque 
desafiavam a Lei de Greve que 
impedia o setor de bancário de 
ter esse direito;

Greve da Dignidade realizada 
pelos bancários do setor pri-
vado que conquistam o 13º 
Salário;

Conquistado em greve nacional 
o sábado livre; 

Conquistas do Sindicato para 
os bancários e bancárias 
nestes 84 anos

Golpe Civil Militar: 

1– Corte de direitos a liberda-
de de expressão, proibição de 
greve ou qualquer tipo de mo-
bilização, extinção de direitos 
trabalhistas conquistados em 
outras décadas como a estabili-
dade, IAPB e outros; 
2 - Intervenção no Sindicato 
dos Bancários de Santos e 
Região; 
3- Perseguição, prisão e tortura 
de diretores bancários;

Conquista do Vale  
Refeição;

Conquista do Plano de 
Saúde;

Criação da Confederação 
Nacional dos Bancários (CNB/
CUT), conquista do Acordo 
Único dos Bancários para 
todo o País reivindicado des-
de 1951; Vale refeição unifica-
do tanto para 6 como 8 horas e 
concessão durante o ano todo, 
inclusive nas férias; auxílio 
creche até 83 meses;

Vale Alimentação ou Cesta 
Alimentação;

Participação nos Lucros e 
Resultados – PLR;

Unificação da Categoria e uma 
das maiores greves nacionais 
realizada durante 30 dias que 
unificou bancários do setor pú-
blico e privado nas reivindica-
ções por um reajuste igualitário 
para todos conseguindo repor 
totalmente a inflação;

Formação da Intersindical; 

13ª Vale ou Cesta 
Alimentação;

Aumento na distribuição da 
PLR;

Ampliação da licença ma-
ternidade de quatro para 
seis meses;

Fundação da Intersindical – 
Central da Classe Trabalha-
dora. Uma Central combativa, 
autônoma com participação 
direta dos trabalhadores, 
sem interferência de partidos 
políticos, dos governos e dos 
patrões;

Organização de greves 
para conquistar reajustes 
acima da inflação;

Conquista da ampliação da 
licença paternidade de 5 
para 20 dias.
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O Sindicato enfrenta maiores desafios como 
a perversa Reforma Trabalhista, que atingirá 
em cheio a categoria bancária com demissões 
e recontratações como terceirizados, pessoas 
jurídicas e trabalho temporário (intermitente), 
para retirar direitos e rebaixar salários.

Entre as atribuições do Sindicato estão:

 ^ Serviços de assistência jurídica aos seus 
associados;

 ^ Participar e representar os seus associados 
em processos legislativos de âmbito laboral e 
em processos de negociação salarial e em acor-
do ou convenção coletiva de trabalho;

 ^ Representar e defender 
os interesses dos seus 
associados perante as 
autoridades adminis-
trativas, jurídicas e 
políticas.

Para isso, o Sin-
dicato tem de ser 
forte e isso necessita de 
maior participação dos 
bancários, tanto nas filia-
ções como nas organizações 
das mobilizações e assembleias.

Não fique 
só, 

defenda-se contra a 
Reforma Trabalhista!

Sindicalize-se!

Você é o 
Sindicato.
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O Sindicato mantêm convênios com diversas universidades, colégios, academias e etc para os associados 
e seus filhos. Somente com os descontos você paga a mensalidade do Sindicato e tem direito a todos os 
serviços oferecidos. Veja abaixo e consulte pelo site santosbancarios.com.br ou pelo fone 3202.1670:

Convênios para os bancários, 
bancárias e filhos(as)

UNISANTA

UNISANTOS

UNIMONTE

UNAERP

ESAMC 

OBJETIVO

COLÉGIO SANTA CECÍLIA

PETER PAN

ESCOLA ESPIRITUALISTA ORDEM E 
PROGRESSO 

ESCOLA LICEU SANTISTA ESCOLA 
POLITÉCNICA TREINASSE

JARDIM INF. FLORESTA ENCANTADA

CASA BRANCA SCHOOL

COLÉGIO ECOLOGIA

COLÉGIO ÊXITO

COLÉGIO NASCIMENTO

E OUTROS

INCORPORE ACADEMIA

SANTA CECÍLIA ESPORTES

OCEAN FITNESS

STUDIO PILATES - THAÍS 
CONTENÇAS

STUDIO CLAFA PILATES BODY & 
MIND

Universidades

Colégios e escolas para os filhos

Academias e Studios

Os convênios abrangem 
também cursos de línguas, 
saúde/beleza, lazer/
esporte e serviços. Podem 
ser acessados pelo site:  
santosbancarios.com.br

Acesse 
o site do 

Sindicato

MAIORES INFORMAÇÕES E ENVIO DE SUGESTÕES NA 
SECRETARIA DO SINDICATO FONE 3202.1670 ou pelo fale 
conosco no site ou e-mail (santosbancarios@uol.com.br)

Aguardem!
Novos convênios em negociação!!!!

santosbancarios.com.br


