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Seja sócio: o Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região, além de organizar os bancários, de-
fender os direitos e salários, mantém convênios 
com diversas universidades, colégios, academias 
e muito mais para os associados e seus filhos.

São 9 universidades/faculdades, 1 curso a dis-
tância de graduação e pós-graduação, 27 escolas 
e colégios. Mais18 cursos de inglês, informáti-
ca, para vestibular, concursos públicos e outros.

Tem ainda dezenas de convênios voltados para 
academias, lazer, esporte, terapias, saúde e 
beleza. Serviços relacionados ao seu veículo, 
veterinária, turismo, massagens, óticas, casa de 
repouso, enfim tudo que você precisa utilizar e 
ainda ter desconto! Somente com os descontos 
você paga a totalidade ou parte da mensalidade 
de filiado e tem direito a todos estes serviços 
oferecidos pelo Sindicato:

1 - Defesa dos salários e direitos da categoria;

2 - Atendimento jurídico nas áreas cível, traba-

lhista e previdenciária;

3 - Quadra de futebol soçaite;

4 - Piscina e churrasqueira;

5 - Locais para festas;

6 - Barraca de Praia;

7 - Colônia de Férias;

8 - Sede totalmente informatizada e toda uma 
programação que inclui torneios de futebol soçai-
te, coral, bar cultural, palestras, cursos e etc.

Como filiar-se ao Sindicato

Você pode filiar-se por meio do site preenchen-
do o formulário, ligar e solicitar que um diretor 
visite sua agência pelo fone (13) 3202.1670, 
pelo Whatsapp (13) 99209.2964, pelo e-mail: 
 santosbancarios@uol.com.br ou direto com a 
diretoria em seus celulares.

Pelo presente conforme Estatuto Social, artigo 18º, convoco os associados do Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, com base territorial compreendendo os Municípios de Santos, 
São Vicente, Guarujá, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no Estado de São Paulo, nos 
termos do artigo 55º e parágrafos e artigo 59º do Estatuto Sindical da entidade, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará no dia 07 de outubro de 2021, em primeira convocação às 18:00h, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de voto e em segunda convocação às 19:00h, com qualquer número 
de associados, na sede da entidade, sita à Avenida Washington Luis, nº 140, Santos/SP, para eleger a comissão que 
irá coordenar o processo eleitoral desta entidade sindical.

Santos, 04 de outubro de 2021. 
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY 

Presidente

Este ano, como já informamos, os bancários 
terão reajuste de 10,97% sobre salários e 
demais verbas, como VA e VR, PLR e outras. 
É mais um capítulo de conquista na história de 
luta da categoria.

A força e organização nacional da categoria 
bancária resultaram em aumentos acima da 
inflação consecutivos ao longo dos anos. 
Desde 2004, o ganho acumulado nos salários 
é de 21,94%.

Esse percentual é ainda maior nos pisos sa-
lariais, onde os bancários acumulam ganho 
acima da inflação de 43,56%. Isso porque, em 
muitos anos, os pisos tiveram reajuste diferen-
ciado, acima do reajuste geral dos salários.

Bancários acumulam ganho acima 
da inflação de 21,94% desde 2004

As conquistas da categoria bancária vêm de sua união e mobilização. Isso 
só é possível porque bancários e bancárias estão organizados em seus sin-
dicatos. Foi essa organização que conquistou mesa única de negociação, 
com bancos públicos e privados, e uma CCT que vale em todo o Brasil. 
Participe você também dessa luta e sindicalize-se!

Seja sócio, defenda-se e desfrute dos 
convênios e serviços do Sindicato

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

As conquistas da categoria 
bancária vêm de sua união, 
mobilização e organização 
em torno de seu Sindicato

Fortaleça seu 
sindicato
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A responsabilidade da diretoria do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região exigiu que a 
luta para resguardar as vidas dos bancários na 
pandemia fosse árdua e perseverante do lado 
de fora das agências, a fim de defender a saúde 
da categoria, seus direitos e proibir aglomera-
ções dentro.

“Agora nossa luta volta também para dentro 
das unidades, com a maioria dos diretores 
vacinados com a segunda dose e de máscara. 
Tudo tem que ser feito com responsabilida-
de à vida”, diz Elcio Quinta, tesoureiro do 
Sindicato.

O Sindicato fez manifestações e paralisações 
no Bradesco, Santander, Caixa, BB e outros 
bancos para barrar demissões, contra falta de 
protocolos de prevenção à covid-19, surto da 
doença dentro das unidades, retirada de portas 
giratórias, descomissionamentos, reestrutura-
ções e retirada de direitos da categoria.

Desde o início da crise sanitária no Brasil, em 
março de 2020, o Sindicato vem lutando pelos 
protocolos de prevenção dentro das agências. 
Depois conseguiu que metade dos bancários 
fosse para home office para evitar aglomeração 
e exposição ao vírus da Covid; além da dimi-
nuição do horário de atendimento. 
  
Lutou pela prioridade na vacinação da catego-
ria até o fim. O Sindicato de Santos e Região 
foi o pioneiro em solicitar das prefeituras a 
primazia na vacinação. A luta continua, vamos 
vencer esta pandemia e este governo autori-

tário que vem destruindo toda a estrutura de 
apoio e direitos dos trabalhadores! 
  
“Em janeiro deste ano percorremos todas as 
prefeituras protocolando pedidos pela priori-
zação da nossa categoria, que foi considerada 
essencial pelo governo federal e exposta no 
atendimento presencial nas agências. Mas 

no jogo de empurra os prefeitos disseram 
que cumpriam o calendário do Ministério da 
Saúde, que também não tomou ciência naquele 
momento de pico da crise sanitária. Chegou 
a hora de retornarmos presencialmente, agora 
vacinados utilizando máscaras”, relata Eneida 
Koury, presidente do Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região.

Sindicato organiza bancários dentro 
das agências na Baixada Santista
Mesmo diante da quarentena por 
conta da pandemia, a diretoria do 
Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região não poupou esforços para 
se manifestar e paralisar agências. 
Agora volta presencialmente 
dentro das unidades, para 
organizar os bancários contra 
retirada de direitos 


