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Triênio de muita

RESISTÊNCIA
Lutas contra as reformas trabalhista e previdenciária,
a terceirização, demissões, descomissionamentos,
privatização, assédio e exploração, págs. 2 e 3

Algumas lutas da diretoria
BB

BRADESCO

Manteve vagas do PSO na Baixada,
diferente de outras regiões. Paralisações e manifestações contra assédio,
falta de condições de trabalho nas
agências e descomissionamentos.

ITAÚ

Diretoria pressiona contra o assédio,
fez quatro reintegrações de bancários
e apura denúncias sobre assédio na
gerência regional do Guarujá.

Reintegração de funcionários, combate à falta de condições de
trabalho, luta pela segurança e saúde dos funcionários com doenças ocupacionais. Manifestações contra a exploração, contra a
SQV: sistema para pressionar por metas e que pode demitir. Várias
defesas jurídicas de funcionários.

Reintegrações são uma
constante para o Sindicato

CAIXA

Luta contra o assédio e a revista de
funcionários sem permissão. Luta incessante contra a privatização e o fim
do Saúde Caixa. Paralisações contra
a falta de condições de trabalho.

SANTANDER
A diretoria vem incessantemente lutando contra o assédio, exploração, terceirização,
retirada de direitos do acordo coletivo, aumento abusivo do plano de saúde, mudança da
data de pagamento, homologar rescisão sem a fiscalização do sindicato, contra acordo
individual de banco de horas semestral, imposição de trabalho à noite, aos sábados e
fora do horário de expediente são algumas delas. Fez reintegrações de funcionários.

Nestes últimos três anos (2016/2018), a diretoria acionou o departamento jurídico em diversas ocasiões para reparar
injustiças contra seus filiados demitidos por inúmeras causas que vão de doenças a estabilidade. Em outros dois casos,
a própria diretoria reintegrou os bancários. Somente neste triênio foram 10 reintegrações de trabalhadores e trabalhadoras que voltaram à ativa ou puderam se aposentar!

Eleição para nova diretoria do Sindicato nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, VOTE!
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Sindicato forte
para defender
os interesses
dos bancários
e bancárias!
2016

bancários

#semprenaluta!

O Sindicato enfrenta maiores desafios como a perversa Reforma Trabalhista, implantada no ano passado,
que atinge 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:
- Assistência jurídica aos seus associados;

Enterro dos deputados deu certo
As centrais sindicais realizaram protesto, dia 11/5/17, na Pça. das Bandeiras, em Santos/
SP, fincando velas e cruzes com os nomes dos 296 deputados federais que votaram a favor
da reforma trabalhista, na praia do Gonzaga. Além disso, um caixão foi colocado com o
nome dos deputados Beto Mansur (PRB), João Paulo Tavares Papa (PSDB) e Marcelo
Squassoni (PRB). Os manifestantes promoveram um “enterro” simbólico da carreira política dos três.

- Participar e representar os seus associados em processos legislativos
de âmbito laboral e em processos
de negociação salarial e em acordo
ou convenção coletiva 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!

Greve Geral pelos direitos dos Trabalhadores
Dia 30/6/17 foi marcado pela Greve Geral em várias capitais e cidades brasileiras contra
as “reformas” da previdência e trabalhista, e pela anulação da lei de terceirização. Apesar
da greve não ter o apoio dos trabalhadores ligados ao transporte, porque foram alvo de
pesadas multas aplicadas pela justiça contra seus sindicatos, em nossa região atingiu seu
objetivo de paralisar o tráfego de mercadorias.

Lutas contra as Reformas Trabalhista,
Previdenciária, Terceirização e várias outras

Caixa 100% Pública
Os empregados da Caixa Econômica Federal e a diretoria do Sindicato realizaram protesto,
em 01/11/2017, no prédio que abriga as unidades da Superintendência Regional da Baixada Santista, agência Pinheiro Machado e os departamentos GIGOV, GIHAB e GIRET.

A diretoria paralisou quatro agências do
Itaú em Santos, em 1/6. A ação fez parte
de movimento nacional contra demissões,
fechamento de unidades e as péssimas
condições de trabalho. Três agências ficam
na Av. Ana Costa e a quarta funciona na Av.
Presidente Wilson.

Cerca de 200 mil pessoas estiveram em
Brasília e outras 200 mil no Vale do
Anhangabaú/SP, dia 17/4/16. Entre elas
estavam a diretoria do Sindicato e a
Intersindical - Central da Classe Trabalhadora com o objetivo de lutar contra
o ajuste fiscal, a reforma previdenciária
que aumenta a idade para a aposentadoria e igualava homens e mulheres em
65 anos.
Mas, sobretudo, em favor da democracia e contra o golpe para destruir as
leis estabelecidas pela CLT. E impor
ao trabalhador comer com uma mão
e trabalhar com a outra, como disse a
FIESP.

Só a luta
muda a vida!

2017

Organize-se

Em 2016, realizou-se a maior greve nacional
unificada da história (31 dias), os bancários
de bancos privados, em assembleia dia 6
de outubro, no Sindicato dos Bancários de
Santos e Região, aprovaram a proposta da
Fenaban de reajuste salarial de 8%, abono de
R$ 3.500,00, + 15% no vale alimentação e
10% no vale refeição.

A Luta Continua
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Paralisação no Santander
A reforma trabalhista de Temer deixou o Santander livre para demitir em massa, fracionar
férias e alterar regras para não pagar horas extras, e ainda mudar datas do crédito do salário
e 13º unilateralmente, sem negociar com os trabalhadores. Por conta desses ataques aos
direitos milhares de agências foram paralisadas em 20/12/17. Em Santos foram fechadas
totalmente, por 24h todas, as 14 unidades do banco espanhol na cidade.

Os funcionários do Banco do Brasil,
organizados pelo Sindicato, realizaram
protesto, dia 25/11/16, com a paralisação
de toda a rede de 36 agências da Baixada
Santista, contra a reestruturação promovida
pelo governo federal.

A maior Greve

Curta nossa página no Facebook:
facebook.com/santosbancarios

Mais de 200 mil em Brasília são
atacados pela tropa de choque
São 13h, dia 24/5/17, em Brasília mais
de 200 mil manifestantes, superando
a estimativa de 100 mil dos organizadores, entram em passeata pacífica na
Esplanada dos Ministérios. A Intersindical - Central da Classe Trabalhadora,
as demais centrais sindicais, os Bancários de Santos e Região, milhares
de sindicatos e movimentos sociais
iniciaram o protesto com marcha desde
o estádio Mané Garrincha. Apesar de
pacífica, antes de chegar ao Congresso
Nacional, 14h, tem início a enxurrada
de bombas de gás lacrimogêneo, spray
de pimenta e balas de borracha pela
tropa de choque da PM, sua cavalaria
e a Força Nacional. Os trabalhadores
faziam uma passeata pacífica, havia
crianças, mulheres, idosos, cadeirantes... e provavelmente pessoas infiltradas pela inteligência da polícia para
tumultuar e colocar a culpa nos trabalhadores. A manifestação foi contra as
reformas da Previdência e Trabalhista e
a Terceirização!

POR UM

MUNDO

ONDE SEJAMOS

SOCIALMENTE

IGUAIS

Paralisação contra
privatização do BB

Acampamento contra a Reforma da Previdência e Trabalhista
A diretoria dos Bancários acampa na praia do Gonzaga contra o desmonte da Previdência e a “Reforma Trabalhista”, em conjunto com
integrantes de vários sindicatos e associações de trabalhadores, dia 15/3/17, no Posto 4, em Santos/SP, onde moram vários políticos da
região, para pressionar que os deputados federais da Baixada Santista Beto Mansur, João Paulo Tavares Papa e Marcelo Squassoni (não
reeleitos em 2018) não aprovassem a Reforma da Previdência que deixa quase impossível aposentadoria dos trabalhadores.

EXPEDIENTE

O protesto fez parte da Campanha CAIXA 100% PÚBLICA realizada pelo Sindicato desde
2015, quando o governo federal começou a dar passos rumo à privatização e tentou transformar o banco em Sociedade Anônima.

PSO do BB

Em fevereiro de 2016, o banco tentou
cortar três vagas do PSO, em Santos.
Imediatamente o Sindicato entrou
em contato com a Superintendência
Regional Leste e a Gepes. Fez 15
paralisações e somente depois de uma
proposta convocou reunião com os
funcionários para avaliar a resposta do
Banco. Apesar de não haver resistência
no país aos cortes impostos pelo BB,
em Santos a mobilização dos bancários
juntamente com o Sindicato fez toda a
diferença, para que o banco recuasse
e encontrasse uma solução regional à
retirada da comissão de uma caixa e o
deslocamento de dois escriturários.
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A maior Greve Geral pelos direitos dos Trabalhadores
A Intersindical Central da Classe Trabalhadora e o Sindicato estiveram à frente da paralisação da entrada e saída da cidade de Santos, juntamente com outras centrais e sindicatos.
A Greve Geral, dia 28/4/17, paralisou o Brasil e a Baixada Santista contra a terceirização,
desmonte da CLT, do Acordo Coletivo, das Aposentadorias, da Justiça do Trabalho e da
Constituição Federal. Cerca de 40 milhões de trabalhadores cruzaram os braços no País.
Foi a maior greve geral já vista!

Itaú

Brasília
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Rosa Luxemburgo

Conquistamos reajuste acima da
inflação e mantivemos direitos
Paralisação dos caixas do BB
Dia 2/2/18, os caixas das agências do
Banco do Brasil da região retardaram o
atendimento ao público em 1 hora contra
o corte de quase 10% das vagas da função nas agências da Baixada Santista. A
concentração dos bancários foi organizada pela diretoria do Sindicato na unidade
da rua XV de Novembro, 195, centro
de Santos/SP, das 10h às 11h. Esta é a
2ª fase de uma reestruturação, que teve
início em 2015 e fechou seis agências
na Baixada Santista, além de reduzir o
número de funcionários.

Bradesco: Sindicato reintegra por duas vezes
Demitido após mais de 30 anos trabalhando no Bradesco na Região, um supervisor conseguiu ser novamente reintegrado por duas
vezes, graças à persistência do Departamento Jurídico do Sindicato,
22/3/18. A justiça acatou a tese do Sindicato, que comprovava que o
bancário trabalhou mais que o tempo necessário para ter a garantia
de estabilidade pré-aposentadoria. A estabilidade é uma conquista da
categoria bancária prevista no acordo coletivo.

Campanha Salarial
teve início antecipado
Desde 23/5, as agências bancárias da
Baixada Santista foram visitadas pela
diretoria do Sindicato, com o objetivo
de esclarecer os desafios da Campanha
Salarial 2018, depois da Reforma Trabalhista à categoria. Foi uma campanha
com difícil conjuntura política para os
trabalhadores. Mas também de união
para defender nossos direitos conquistados sempre com muita luta. O Sindicato não permitiu que nenhum bancário
fica-se de fora do acordo coletivo.

Arrancamos reajuste acima da inflação por dois anos
Numa das mais difíceis conjunturas da história da categoria bancária, dentro de um golpe que retira
direitos e busca dividir e enfraquecer os trabalhadores, os bancários conseguiram arrancar dos bancos
uma proposta de acordo com aumento acima da inflação e manutenção de todas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, garantindo a unidade nacional da categoria na Campanha Salarial Unificada 2018. Foram 10 rodadas de negociação, iniciadas em 28 de junho, e muita pressão do Comando
Nacional dos Bancários sobre a Fenaban na mesa de negociação, articulada e discutida com os trabalhadores nos protestos do dia 10/08, Dia do Basta, e desde novembro de 2017, em atividades nas agências.
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bancários

Veja o que o Sindicato oferece aos filiados:
Auditório e salas de aulas

Advogados

Complexo esportivo

Plantão Trabalhista, Civil e Criminal
Atendimento no Sindicato de 2ª a 5ª feira,
das 9h às 18h. Todo atendimento é gratuito!
Plantão Previdenciário
Dr. Sergio Henrique Pardal Freudenthal
Atendimento às quartas-feiras no escritório
do Dr. Pardal (Av. São Francisco, 65, Conj.
66 | Fone: 3219 8301). O horário de atendimento é das 14h às 17h. Os sócios são isentos de cobrança de consulta. Ajuizamento
e acompanhamento de ações para os sócios
com honorários diferenciados em 20%.

Com espaço amplo, a sede do Morro da Nova Cintra fica na Av. Santista, 790 (próximo da Igreja
São João Batista). Os sócios do Sindicato poderão utilizar o campo de futebol soçaite, a piscina,
o playground e a churrasqueira do complexo gratuitamente aos sábados das 8h às 13h.

Festa do Chope

Campeonato de Soçaite

A tradicional Festa do
Chope para comemorar o
Dia do Bancário

Dentistas
Plantão Odontológico com tratamento de
canal e clínica geral gratuitos de segunda a
sexta-feira (ver horários e dentistas no site).

Barraca de Praia

Coral

Previdência
Atendimento previdenciário com Daniel
Mandu, Secretário de Assuntos Previdenciários do Sindicato.

Na praia do Embaré, em
Santos, armada no Verão
de novembro a Março.

Colônia de férias
O Sindicato também possui convênio com
a Federação dos Bancários de SPMS, para
utilização da Colônia em Caraguatatuba.

Formado em Maio de 2002, o Coral desenvolve um repertório
variado, que inclui desde a música erudita até a MPB

AVISO DE REGISTRO DE CHAPA PARA ELEIÇÃO
À Comissão Eleitoral do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, nos termos do artigo 64º do Estatuto Sindical, composição da
chapa dos bancários - Intersindical para concorrer as eleições do triênio 2019/2022, a que se refere o resumo do Edital publicado no dia 08 de outubro de 2018, no Jornal “A TRIBUNA”, relacionando abaixo, os nomes dos respectivos candidatos.

Executiva

Suplentes

Presidente ENEIDA FIGUEIREDO KOURY (Banco do Brasil)

JOAO LUIZ MENDES (Banco do Brasil)

Secretário Geral RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA (Banco do Brasil)

LUCIANA FERNANDES (Itaú)

Secretário Geral Adjunto JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO (Itaú)

VITOR RODRIGUES DE LIRA (Mercantil do Brasil)

Secretário de Finanças ELCIO MARTINS DA QUINTA (Itaú)

LUCIANO NOBRE (Caixa Econômica Federal)

Secretário de Finanças Adjunto ROGER LUIS DE SOUZA GONÇALVES (Bradesco)

EDNILSON ALEXANDRE DOS SANTOS (Bradesco)

Secretário de Administração MARCIO DA SILVA FIDENCIO (Itaú)

PEDRO DE CASTRO JUNIOR (Santander)

Secretária de Mulheres CARLA RENATA SILVA ALVAREZ (Itaú)

SERGIO DOS SANTOS CABEÇA (Caixa Econômica Federal)

Secretário de Imprensa e Comunicação FABIANO DE MAGALHAES COUTO (Santander)

NELSON TADEU DE ARAUJO (Caixa Econômica Federal)

Secretário de Formação e Relações Sindicais ANDRE ELIAS PONTE DE VASCONCELOS (Banco do Brasil)
Secretária de Segurança e Saúde do Trabalhador VANESSA MARIA GOUVEA GONÇALVES (Santander)

CHARLES JOSE RIBEIRO DA SILVA (Safra)

Secretário de Cultura, Esporte e Lazer MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS (Bradesco)

ANDREA DE MAIO PERES DE CARVALHO (Santander)

Secretário de Assuntos Previdenciários DANIEL PEREIRA MANDU FILHO (Bradesco)

RODRIGO GONÇALVES PEREIRA (Banco do Brasil)

Secretário de Assuntos Jurídicos ESTEVAM WILLIANS DE SOUZA (Santander)

Conselho Fiscal Efetivos

Conselho Fiscal Suplentes

LEO VENTURA QUIDICOMO (Santander)

MARIA ODETE F. X. DE O. GASPAR (Bradesco)

RAPHAEL DOS PRAZERES FERNANDES (Itaú)

FABIANE PINHEIRO ALVES (Itaú)

JOSE MARCELO BRANDÃO (Banco do Brasil)

ANDRE FERNANDES P. SANTOS (Banco do Brasil)

Rep. Junto a Federação Efetivos Rep. Junto a Federação Suplentes
ROBERTA GUIMARAES DA QUINTA (Itaú)

ALEXSANDRO DA SILVA ABUD RAMOS (Bradesco)

ANDREA PAOLILLO CRESCENZO BRAGA (Bradesco)

CLAUDIO ROBERTO SALGADO PRADO (Itaú)

Rep. Aposentados Efetivos

Rep. Aposentados Suplentes

DIONISIO DUARTE

SONIA APARECIDA PACHECO VALDÊS

VALERIA EMMERICH PAULA DE CASTRO

SERGIO ROBERTO SILVA CONDRADE

PRISCILA ROBALO GROKE CASCARDI (Itaú)

ROSEMEYRE AIRES ALVES DE SOUSA (Caixa Econômica Federal)

Diretores Regionais Efetivos

Diretores Regionais Suplentes

GUARUJÁ/VICENTE DE CARVALHO/BERTIOGA
LILIAN VENESIA DA SILVA (Banco do Brasil)

GUARUJÁ/VICENTE DE CARVALHO/BERTIOGA
PRISCILLA LIMA DILEVA (Santander)

SÃO VICENTE/PRAIA GRANDE
LARISSA CUNHA LEITE (Caixa Econômica Federal)

SÃO VICENTE/PRAIA GRANDE
PRISCILA ROSEANE GERMANO (Santander)

CUBATÃO
VINISSIO MARTINS CLEMENTE (Direção)

CUBATÃO
DEBORA CRISTINA DA SILVA (Banco do Brasil)

LITORAL (MONGAGUA/ITANHAÉM/PERUÍBE)
ANDRE SABBAG VAN DINTEREN (Banco do Brasil)

LITORAL (MONGAGUA/ITANHAÉM/PERUÍBE)
CARMEN DIAS NOVOA (Bradesco)

Santos, 19 de outubro de 2018
Comissão Eleitoral: Ulisses Casari, Manoel Barros Neto e Luciano Quartieri.

A chapa 1 é a única registrada para eleição do Sindicato.
Eleição para nova diretoria do Sindicato dias 7 e 8 de novembro de 2018

VOTE

