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Fortalecer o Sindicato, empregos, direitos, 
PLR e salários

Pelo presente conforme Estatuto Social, artigo 18º, convoco os associados do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de 
Santos e Região, com base territorial compreendendo os Municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia 
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 56º e parágrafos e artigo 60º do Estatuto Sindical da entidade, para par-
ticiparem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 04 de outubro de 2018, em primeira convocação às 18h, com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos associados em condições de voto e em segunda convocação às 19h, com qualquer número de associados, na sede da entidade, sita à Avenida 
Washington Luis, nº 140, Santos/SP, para eleição da comissão, que irá coordenar o processo eleitoral, conforme art. 56º, do Estatuto,  para 
eleição dos membros do sistema diretivo desta entidade sindical.

 Santos, 01 de outubro de 2018. 
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY 

Presidente

O fortalecimento da luta por melhores condi-
ções de trabalho, mais direitos e uma melhor 
remuneração da categoria bancária surge a 
partir de uma maior participação da base. Isto 
somente é possível com a sindicalização para 
manter viva a luta sindical, que é responsável 
pelos direitos e conquistas dos trabalhadores. 
O nosso sindicato participa com destaque 
nacional das principais lutas políticas sindi-
cais desde 1933, quando foi fundado. Exem-
plos recentes dessas conquistas do Sindicato 
para os bancários e bancárias são os auxílios 
alimentação e refeição, cesta-básica, convênio 
médico subsidiados ou gratuitos, 13º cesta, os 
reajustes salariais acima da inflação, a jornada 
de seis horas, as portas giratórias e os equipa-
mentos de segurança obrigatórios, a Participa-
ção nos Lucros e Resultados, entre outras.

A maior parte dos direitos foi conquistada 
com grandes greves, prisões e até mortes de 
bancários desde o início do século passado. O 
associado ainda conta com dentistas, equipe 
de advogados para defendê-lo nos campos 
trabalhista, cível, criminal e previdenciário. 
Salão de festas a preços populares, piscina, 
campo de futebol soçaite e toda uma equipe 
de trabalhadores para atendê-lo e esclarecer 

dúvidas de seus problemas. À medida que 
passam os anos a luta sindical torna-se mais 
árdua contra os banqueiros, que agora têm a 
Reforma Trabalhista como instrumento para 
precarizar as condições de trabalho, diminuir 
salários e retirar direitos. 

Os dirigentes sindicais têm como objetivo 

lutar para manter seus direitos, empregos e 
contra a implantação da TERCEIRIZAÇÃO 
dos bancários. A categoria tem que se unir 
para garantir o crescimento e fortalecimento 
de seu sindicato por meio da sindicalização. 
Conseguimos assegurar nesta campanha to-
dos os direitos por dois anos, além do aumen-
to acima da inflação nos últimos anos.

Edital de Assembleia Geral Ordinária

As lutas são incessantes pelos direitos dos trabalhadores
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Proposta de devolução de duas 
mensalidades é aprovada por associados

Sindicato não vai cobrar taxa 
negocial sobre PPRS do Santander

Com a proposta aprovada em assembleia, 
dia 13/09/18, o Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região fará a devolução da 1ª men-

salidade, a partir de 01/10/ 2018, e outra em 
2019, aos associados da ativa e que pagam 
mensalidades diretamente ao nosso Sindicato 
ou aos bancários que se filiaram até dia 04/09 
de cada ano.

Esta proposta vem como forma de compen-
sação à Contribuição Negocial deliberada na 
20ª Conferência Nacional dos Bancários e 
aprovada na assembleia do dia 29/08.

A Contribuição Negocial de 1,5% do salário 
e 1,5% da PLR (com teto de R$ 210) é para o 
financiamento da luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. 

Esse valor será menor do que a soma do im-
posto sindical (de 3,33% ou um dia de traba-
lho em março, sem teto) e da contribuição as-
sistencial de 2% que sempre foram cobrados 
e foram extintas pela Reforma Trabalhista.

A diretoria do Sindicato dos Bancários de San-
tos e Região decidiu não cobrar dos funcioná-
rios a taxa negocial de 1,5% sobre o Programa 
de Participação nos Resultados do Santander 
(PPRS).

Também é bom salientar que o valor mínimo 
da PPRS foi ampliado em negociação de  
R$ 2.260, 00 para R$ 2.550,00 para cada tra-
balhador. “Os funcionários do Santander são 
os únicos bancários do setor privado a ter um 
acordo aditivo”, lembra Fabiano Couto, Secre-
tario de Comunicação do Sindicato e funcioná-
rio do banco.

Os bancários do Santander receberão o valor 

em fevereiro de 2019, juntamente com a 2ª 
parcela da PLR. Essa parcela é válida por dois 
anos.

Acordo Aditivo dos funcionários do 
Santander aprovado

Em assembleia, dia 10/09, no Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região também foi 
aprovado de forma unânime, o acordo aditivo 
dos funcionários do Santander da Baixada 
Santista.

Estão contempladas as cláusulas: licença-ama-
mentação; a licença não remunerada de até 30 
dias ao ano para cuidar de parentes de primeiro 

grau que estejam adoecidos; a bolsa auxílio-es-
tudo para primeira graduação e pós-graduação; 
e abono para PCDs (pessoas com deficiências), 
para aquisição e reparo de seus equipamentos, 
entre outras.

O texto resultante da negociação prevê, ain-
da, a renovação do Termo de Compromisso 
Cabesp, Banesprev e Acordo de Relações 
Laborais e Prestação de Serviços Financeiros – 
Boas Práticas.

1ª mensalidade em 2018

2ª mensalidade em 2019

Para os associados até 4/9

Pagamento a partir de 01/10/18

O prazo de solicitação já divulgado 
anteriormente foi de 14/9 até 24/9

Para os associados até 4/9/19

Solicitação do benefício: preencher 
formulário no site de 09 a 20/09/19

Pagamento a partir de 01/10/19

Categoria aprova benefício inédito no Sindicato

IMPORTANTE
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Os bancários tiveram 1,31% de aumento acima 
da inflação. Isso porque, com a divulgação da in-
flação oficial do mês de agosto (em 0%), o índice 
para o período entre 31 de agosto de 2017 e 1º de 
setembro de 2018 (data base da categoria) que 
projetado pelo Banco Central para 3,78%, após o 
encerramento do mês de agosto ficou efetivamen-
te em 3,64% medido pelo INPC- Dieese.

O reajuste salarial final da categoria não muda: 
será de 5% para salários e todas as demais ver-
bas, como vales alimentação e refeição, 13ª cesta, 
auxílio creche/baba, parte fixa da PLR.

Além do reajuste para este ano e para 2019, a ca-
tegoria conquistou a garantia de todos os direitos 
previstos pela Convenção Coletiva de Trabalho 
por dois anos. Os empregados da Caixa Econô-

mica Federal mantiveram, ainda, o Saúde Caixa, 
sem aumento do custeio, e a PLR Social.

Aumento acima da média de outros setores

Dados atualizados do Dieese mostram que a 
proposta é uma vitória para os trabalhadores. 
Em julho deste ano, 51% das negociações de 
outras categorias resultaram em acordos com 
perda salarial, ou seja, com reajustes abaixo 
da inflação. No mês, a variação real média dos 
reajustes ficou em -0,2%. Já no acumulado do 
ano, a variação real média dos reajustes, levan-
do em conta 4.659 acordos, ficou em 0,97%. 
Ou seja, o aumento de 1,31% acima da infla-
ção, ficou acima da média das negociações já 
realizadas em 2018.

O Bradesco Ponta da Praia sagrou-se campeão 
do 7º Torneio de Futebol Soçaite dos Bancá-
rios 2018. Em final disputada entre dois times 
do Bradesco (Ponta da Praia 7 x 6 Praia Gran-
de) a festa foi completa no Complexo Esporti-
vo Antônio Guarnieri (Avenida Santista, 790, 
Morro da Nova Cintra, Santos/SP), dia 22/9. 
Além da apresentação de trabalhadores com 
deficiência, teve entrega de troféus, churrasco 
e show de LC Negão. O terceiro lugar ficou 

com o Banco do 
Brasil que venceu 
o Bradesco Santos 
por 8 a 6. O arti-
lheiro do Torneio 
foi Eduardo do BB 
com 11 gols e o go-
leiro menos vazado 
foi Léo do Brades-
co Praia Grande.

Bancários têm aumento acima da média 
e da inflação de 1,31%

Bradesco Ponta da Praia  
é o novo Campeão

Projeção 
do Banco 
Central

Verificada 
pelo INPC/

IBGE

Inflamação 
acumulada 
no período

3,78% 3,64%

Reajuste 
Bancários 5%

Aumento 1,18% 1,31%

Agora a luta continua contra a terceirização


