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Reforma aumenta
desemprego e acaba com
saúde e educação públicas, pág. 4
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Santander: agências sem portas
giratórias são paralisadas em
Santos e Guarujá, pág. 2
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Agências do Santander são paralisadas
em Santos e Guarujá
A diretoria do Sindicato paralisou, durante
todo o dia 7/5, as agências do Santander Boqueirão/Santos e Centro/Guarujá por retirada
de portas giratórias e o novo projeto desumano
e dissimulado do banco para abrir aos sábados.
A Lei 168/95 obriga agências bancárias de
Santos a ter PORTA GIRATÓRIA detectora
de metais, circuito de tv, cabine blindada e
alarme. No Guarujá, a Lei 4225/2015 obriga
a instalação de porta giratória nos mesmos
moldes nos bancos.
A Lei 7.430 da CLT garante: bancário não
trabalha aos sábados! Em resposta, Eneida
Koury, presidente do Sindicato, acionou o
departamento jurídico que fez uma denúncia
ao Ministério Público do Trabalho – MPT – e
enviou ofício ao Banco e as Prefeituras para
comunicar a ilegalidade cometida.
Projeto desumano
O projeto do Santander visa acabar com caixas
humanos, desconstruir o organograma atual,
retirar as portas giratórias. “Chamamos as
estruturas de lojas – e não mais de agências –
porque lá, apesar de não ser possível visualizar
produtos, eles estão em prateleiras digitais”, diz
Sergio Rial, presidente do Santander Brasil.
Reunião com superintendentes
A diretoria do Sindicato esteve reunida, no
último dia 10/5, com a superintendente de
Relações Sindicais, Fabiana Ribeiro; a superintendente da regional Santos, Juliana Canaes; e

EXPEDIENTE

Inscrições do
8º Torneio Soçaite
encerram dia 31 de maio

o superintendente da regional Guarujá/Litoral
Norte, Diego Neris, na sede do Sindicato para
discutirem reivindicações dos funcionários,
trabalho aos sábados e a questão de segurança
com a retirada de portas giratórias.
O Sindicato cobrou providências sobre a
unificação de cargos sem demissões, recolocação de portas giratórias, fim do assédio moral
(principalmente na agência Guarujá 0156) e
viabilização do Ben Vale na Baixada Santista.
Fabiana Ribeiro comprometeu-se a responder
as indagações nesta semana.
Trabalho aos sábados
Entretanto, Fabiana antecipou que as agências do Santander, da Baixada Santista, não

Inscrições para o Torneio encerram dia 31 de
maio e podem ser feitas por e-mail: santosbancarios@uol.com.br ou com os diretores
do sindicato. O 8º Campeonato de Futebol
Soçaite, será realizado no Complexo Esportivo, que fica na Avenida Santista, 790, no
morro da Nova Cintra, em Santos.
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vão abrir aos sábados. E ainda disse que as
unidades da nossa região não estão elencadas
no Programa de Voluntariado de Orientação
Financeira.
Ben Vale
Os representantes das regionais Santos e Guarujá/Litoral Norte, Juliana e Diego, disseram
que vão aumentar o credenciamento de restaurantes e supermercados.
“O Sindicato continuará exigindo a recolocação das portas giratórias, mais segurança, fim
das demissões e exige o cumprimento das Leis
municipais de obrigatoriedade de portas giratórias e da CLT que diz que bancário não trabalha
aos sábados”, afirma Fabiano Couto, diretor do
Sindicato e funcionário do banco.

Associados: Os bancários que não são
sindicalizados somente poderão participar do
torneio de futebol filiando-se ao Sindicato.
O número de jogadores é o mínimo de seis
e o máximo de 15 por equipe. Outras informações sobre o campeonato com o diretor
Messias (99171-2307)
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Dia 14 de junho é greve geral
contra o fim da aposentadoria!
Centrais e Frentes confirmaram 14 de junho para Greve Geral contra a Reforma da Previdência no Dia do Trabalhador, em defesa dos direitos
da classe, contra o fim da aposentadoria e a Reforma da Previdência, por mais empregos e salários decentes

A Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, CUT, Força Sindical, Conlutas, CTB, UGT,
CSB, CGTB e Nova Central, ao lado das frentes
Povo Sem Medo e Brasil Popular, realizaram
o 1º de Maio histórico na capital paulista, que
reuniu mais de 200 mil pessoas. Pela 1ª vez as
centrais se unificam numa pauta comum.
“A nossa luta nos próximos dias é contra a
Reforma da Previdência proposta por Jair Bolsonaro (PSL) que, na prática, impede que a maioria
dos brasileiros tenham direito à aposentadoria
ao estabelecer regras difíceis de serem atingidas.
Vamos organizar a maior Greve Geral da história”, afirma Ricardo Saraiva Big, secretário de
Relações Internacionais da Intersindical.
Reforçamos neste momento do Brasil, a nossa
luta contra a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que não combate
desigualdades, nem os privilégios de alguns
setores, mas ataca o direito dos mais pobres.
Vamos impedir a entrega da Previdência para os
banqueiros e os bilionários parasitas da população brasileira. Eles mandam na Rede Globo, no
governo Bolsonaro, na maioria do Congresso e
do Judiciário. São eles os privilegiados e não os
bancários e os trabalhadores que lutam diariamente para ter uma vida digna em sua velhice.
Não é reforma: o que eles querem é o fim da
aposentadoria! O governo quer economizar às
custas dos trabalhadores, enquanto faz repasses
aos banqueiros. Quer que você continue contribuindo, mas que receba um benefício menor!

LUTE PELA SUA APOSENTADORIA.
É o mínimo que você pode fazer.
Dia 14 de junho é GREVE GERAL!
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Reforma da Previdência traz miséria, falta de
saúde e educação!
A reforma da Previdência não acaba com privilégios. A reforma da Previdência não vai melhorar a economia brasileira, nem ajudar o país
a crescer. Ao contrário, os brasileiros ficarão
mais pobres e por consequência a economia
nacional vai encolher.
Haverá menos saúde, menos educação e,
diante da falta de recursos, o êxodo rural pode
aumentar e agravar a miséria e a violência nas
grandes cidades.
Diga Não à Reforma!

Capitalização mata!
Segundo dados divulgados em 2015, pela Fundação Chilena Sol, no Chile, onde o Regime de Capitalização foi implantado em 1981, pela equipe econômica do ditador Augusto
Pinochet, da qual Paulo Guedes (atual ministro da Economia do Brasil) fazia parte, 90,9%
DOS APOSENTADOS RECEBEM 56,6% DO SALÁRIO MÍNIMO. O que está levando
os idosos ao suicídio!

Deficit é enganação
“O deficit é uma mentira! Conforme
auditores fiscais federais o que existe é a
desvinculação de receitas da Previdência
pelos governos, em quase R$ 4 trilhões
para pagar juros aos bancos e comprar
votos. Aliado ao calote de R$ 935,5
bilhões de contribuições previdenciárias
e impostos devidos pelas empresas e não
cobrados pelo poder público”, destaca
Eneida Koury, presidente do Sindicato
dos Bancários de Santos e Região.

Você sabia:
1 A Reforma da Previdência Social aumenta idades mínimas de aposentadoria
para 65/homem e 62/mulher. Impõe 40
anos de contribuição para receber integralmente sendo que, pelo novo cálculo,
o benefício terá valor menor que o atual.
Todos serão obrigados a se aposentar
mais tarde, contribuir por mais tempo,
pagar mais, receber menos e sem garantia de correção pela inflação.
2 Que esta Reforma retira a Previdência Social da Constituição e, por consequência, deixa o governo livre para
acabar com a aposentadoria, saúde e assistência social públicas da população.
3 Os aposentados terão reajustes diminuídos e desvinculados da inflação.
Com o Regime de Capitalização Individual proposto pelo governo, cada vez
menos trabalhadores contribuirão para
a Previdência. Será imposto a cada um
que poupe individualmente nos bancos,
as empresas não pagarão mais tributos
para a manutenção do INSS. Não existirá mais dinheiro para pagar benefícios, pensões e saúde pública.

