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Processo Eleitoral é aberto no Sindicato
A diretoria do Sindicato deu início ao
processo eleitoral para
eleger a nova diretoria
da entidade no triênio
2019/2022. Todos os
associados terão a oportunidade de avaliar o
trabalho desenvolvido.
Como a valorização do
patrimônio e as lutas
em defesa da categoria.

Comissão eleitoral

Comissão Eleitoral
foi eleita em assembleia
Em Assembleia Geral Ordinária, às 19h, realizada no dia 04 de outubro de 2018, na sede do
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140, foi eleita
a Comissão Eleitoral que irá coordenar o processo eleitoral do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região, para o mandato 2019/2022.

A Comissão é
composta por
três associados:
Ulisses Casari,
Manoel Barros
Neto e Luciano
Quartieri.

A eleição será nos dia 7 e 8/11

Edital: Eleições Sindicais
Pelo presente Edital, a Comissão Eleitoral faz saber que será realizada eleição dos membros dos órgãos que compõem o Sistema Diretivo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região e os respectivos Suplentes, para o triênio 2019/2022, nos dias 07 e 08 de novembro
de 2018, no período das 9h às 17h, na sede deste Sindicato sito à Avenida Washington Luiz, nº 140, Santos/SP, e nas cidades de Guarujá, São Vicente, Distrito de
Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, sendo que, além das mesas coletoras de votos fixas, que serão instaladas
na sede do sindicato, nos termos do estatuto Sindical da entidade, serão instaladas também mesas coletoras itinerantes designadas pela Comissão Eleitoral, que
percorrerão os locais de trabalhos nas cidades de Santos, Guarujá, São Vicente, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá,
Itanhaém e Peruíbe, ficando, neste ato, aberto o prazo de 10 (dez) dias para registro de chapas, prazo este que começará a fluir da data da publicação deste edital, encerrando-se, portanto, no próximo dia 17 de outubro de 2018, o prazo para registro das chapas. O requerimento, acompanhado de TODOS os documentos
exigidos para o registro de chapas, será dirigido à Comissão Eleitoral e protocolado na secretaria da entidade que funcionará, no período destinado ao registro de
chapas, de segunda à sexta-feira, nos horários das 9h às 17h, para atendimentos concernentes ao processo eleitoral, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º do
referido Estatuto. Caso não seja obtido quórum em primeira eleição, a segunda votação será realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2018. Não conseguindo
quórum, também, na segunda votação, a eleição em terceira votação, será realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 2018. Ambas nos mesmos termos da
primeira eleição, e conforme o estatuto.
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Devolução da 1ª mensalidade para filiados
da ativa já pode ser retirada no Sindicato
Os cheques referentes à devolução de uma
mensalidade, de 2018, já estão disponíveis
para retirada no Sindicato desde de segunda-feira, 1º/10.
O benefício é destinado aos bancários da
ativa, de todos os bancos (inclusive do BB),
que são sindicalizados (sendo 4/9/18 a data
limite para ter se filiado ao sindicato), preencheram o formulário que ficou disponível
no site de 14 a 24/9/18, e tiveram desconto da
Contribuição Negocial deliberada na 20ª Conferência Nacional dos Bancários e aprovada na
assembleia do dia 29/8.
A devolução é um benefício do Sindicato a
todos os associados que tiveram desconto da
Contribuição Negocial e solicitaram através do
formulário no site.

A retirada do cheque só pode ser feita
pelo próprio beneficiado, que precisa
apresentar documento oficial com foto
(CNH ou RG, por exemplo), direto na
secretaria do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região. O Sindicato fica na
Avenida Washington Luiz (Canal 3),
140, Encruzilhada, em Santos/SP. O
horário de funcionamento é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h.
Próxima em 2019
São duas devoluções: a 2ª será paga
aos filiados até 4/9/2019, que tiverem
desconto da contribuição negocial e
realizarem o preenchimento de formulário no site do sindicato de 09 a
20/9/19, ano que vem.
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Quem tem direito à devolução
da 1ª mensalidade (2018)
A) Bancários da ativa associados ao
Sindicato dos Bancários de Santos e
Região que tenham se sindicalizado até
4/9/18;
B) Que preencheram o formulário que
ficou disponível no site de 14 a 24/9/18;
C) Que tiveram desconto da Contribuição Negocial.

Santander é notificado pela falta de
vigilante no PAB/Casqueiro
Parar de arriscar a vida de bancários do Santander
e cumprir a lei para não ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho. Essas são as cobranças
do Sindicato em relação ao PAB/Casqueiro, em
Cubatão, que está funcionando sem vigilante.
Os dirigentes sindicais entregaram notificação
ao banco espanhol, dia 11/9, exigindo solução
imediata para o problema.
A notificação deixa claro que o Santander está
desrespeitando a lei federal 7102/83, que trata sobre a segurança em estabelecimentos fi
 nanceiros.

PAB sem vigilante

Para não haver dúvidas, o artigo 2º da lei especifica que “o sistema de segurança referido no
artigo anterior inclui pessoas adequadamente
preparadas, assim chamadas vigilantes”.

e de Recursos Humanos do banco. Já havíamos
contatado a Regional assim que identificamos o
problema, mas como ainda não foi solucionado,
seguiremos tomando as medidas cabíveis.

De acordo com Fabiano Couto, secretário de
Comunicação do Sindicato e funcionário do Santander: a notificação foi direcionada à Superintendência Regional Litoral Sul (responsável pelas
agências de Cubatão) e departamentos Jurídico

MPT

(MPT). “Só no 2º trimestre deste ano, o Santander lucrou mais R$ 3 bilhões no Brasil. Além de
ser obrigação, o banco tem plenas condições de
garantir segurança adequada para funcionários,
clientes e usuários das agências”, comentou Eneida Koury, presidente do Sindicato.

Entre as ações que o Sindicato pretende tomar,
caso o descaso do banco continue, é denunciar
o Santander ao Ministério Público do Trabalho

A filial brasileira do Santander respondeu por
26% de todo o lucro mundial no 1º semestre
deste ano.
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Mais um ataque contra
os bancários do BB e Caixa
Michel Temer (MDB) promulgou, dia 21/9/18,
o Decreto 9.507, que trata da terceirização de
serviços na administração direta e em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controlada pelo governo federal. A medida libera a contratação de
funcionário terceirizado em toda a estrutura da
União que não estiver relacionada a tomadas
de decisão, muito embora todas as funções que
deem apoio a isso possam ser contratadas.
Podem ser terceirizados, por exemplo, os
professores de universidade federais, os trabalhadores da Petrobras, da Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil e outras empresas
públicas, dos portos e aeroportos, servidores
dos ministérios, entre outros. O decreto entra
em vigor em 22 de janeiro de 2019.
A terceirização poderá ser aplicada mesmo em
casos em que a empresa contratada venha a
fornecer profissionais com atribuições idên-

Vamos organizar

a resistência dos
Bancários junto

com a população
para derrotar a
Terceirização!!!

ticas aos dos trabalhadores que já atuam no
poder público. Caberá aos Conselhos de Administração ou órgão equivalente das empresas
públicas definirem as atividades passíveis de
execução indireta.
O governo federal vai se eximir de qualquer
responsabilidade pela quitação de eventuais
encargos trabalhistas decorrentes dos contratos, por exemplo, em caso de a empresa
terceirizada falir.
O Projeto de Lei (PL) 4.302/98, que autoriza
a terceirização em todos os ramos de uma empresa foi aprovado em março do ano passado.
Em 30 de agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou legal a terceirização irrestrita, mesmo em atividades-fim.
Vamos organizar a resistência dos Bancários junto com a população para derrotar a
Terceirização!!!

