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Chapa 1 – Bancários na Luta 
tem aprovação de 95,45%
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Sindicato fi rma convênio com hotéis em 
Itanhaém e Campos do Jordão, pág. 4

Filie-se e somente com os descontos dos 
convênios pague sua mensalidade, pág. 4
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Bancários e bancárias confi rmam que o traba-
lho realizado e a resistência da diretoria contra 
os ataques à categoria foram aprovados, princi-
palmente por defender a categoria na pande-
mia e das ameaças deste desgoverno! Foram 
839 votos obtidos pela Chapa 1 – 95.45% dos 
votos válidos. O pleito encerrou com 12 votos 
brancos (1.36%) e 28 nulos (3.19%).

A eleição foi realizada nos dias 22 e 23 de no-
vembro de 2021, virtualmente pelo site e nas 
agências (votação por tablets presencialmente) 
das cidades da base territorial do Sindicato: 
Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Gran-
de, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá e 
Bertioga, sempre com a devida identifi cação 
ofi cial dos fi liados.

“É bom lembrar que estamos em uma situação 
de pandemia, onde existem associados em 
home offi  ce ou de férias, mas o quórum supe-
rou os 80% dos aptos a votar, o que demonstra 
a grande participação na vida deste Sindi-
cato”, explica Ricardo Saraiva Big, reeleito 
secretário geral.

A nova diretoria presidida por Élcio Martins 
da Quinta é formada por Big (secretário geral), 
Guto Filho (secretário Geral Adjunto), Eneida 
Koury (secretária de Finanças), Roger Gonçal-
ves (secretário de Finanças Adjunto) além de 
mais 39 bancários (as) da ativa, em diversas 
diretorias e funções.

A luta continua em 2022/25

Esta diretoria tomará posse dia 01/04, para ad-
ministrar no triênio de 2022/2025. O Sindicato 

Eleita com 95,45% a Chapa 1 - Bancários na Luta do Sindicato
Chapa 1 Bancários na Luta, 
do Sindicato de Santos e 
Região, foi eleita com 95,45% 
de aprovação. Élcio Quinta, 
do Itaú, foi eleito presidente

“Nossa categoria 
a cada Campanha 

Salarial não tem mais 
a garantia do VA, 

VR, plano de saúde, 
PLR e muitos outros 

direitos da Convenção 
Coletiva de Trabalho 
depois da data-base. 

A nossa unidade é 
imprescindível neste 
momento”, diz Élcio.

dos Bancários de Santos e Região além de Él-
cio Quinta (Itaú), renova parte de sua diretoria.

Unidade e fortalecer o Sindicato

De acordo com a nova diretoria, é fundamental 
a unidade da categoria para derrotar os ataques 
- das políticas neoliberais e ultradireita do atu-
al governo - aos direitos da classe trabalhado-
ra. Uma política econômica totalmente voltada 
aos interesses do grande capital representado 
pelo mercado fi nanceiro, bancos, rentistas 
que retiram da população para ganharem mais 
dividendos com a alta da infl ação, do dólar, 
da gasolina, do botijão de gás, da carne e da 

alimentação em geral.

Uma política que visa a entrega do BB e Cai-
xa, além de estatais como Eletrobrás, Petro-
bras, Correios e outras que dão lucros bilioná-
rios e fi nanciam grande parte dos programas 
sociais. Já as empresas privadas, interessadas 
nas privatizações, somente vão explorar ao 
máximo nossa energia e petróleo para distri-
buir dividendos aos acionistas, sem nenhum 
compromisso com o povo e o País.

Todos estes projetos são um conluio do go-
verno com o “mercado especulativo” (onde 
os bancos são os protagonistas), o grande 

empresariado nacional e internacional e os 
ruralistas do agronegócio para retirar direi-
tos, aumentar jornada de trabalho, diminuir 
salários, retirar estabilidade, a aposentadoria 
(para garantir o pagamento da dívida pública 
ao sistema fi nanceiro), diminuir a fi scalização 
e a defesa das leis trabalhistas, demitir indi-
vidualmente e em massa sem fi scalização dos 
direitos pelos advogados do sindicato e enfra-
quecer o movimento sindical para prejudicar 
os trabalhadores.

“Para que possamos enfrentar esse inimigo 
poderoso a prioridade é fortalecer nosso Sindi-
cato. Vamos continuar a luta por aumento acima 
da infl ação, contra as demissões em massa, por 
mais contratações, jornada de 6 horas, fi m do as-
sédio, da exploração, na defesa dos atuais postos 
de trabalho, ampliação do emprego, direitos, 
PLR, benefícios e interesses gerais e sociais dos 
bancários e bancárias. Para isso é preciso que as 
bancárias e bancários se associem em massa, na 
Baixada Santista”, enfatiza Élcio Quinta.

Todos contra PJ, Intermitentes, negocia-
ção individual...

“A Terceirização, Pessoa Jurídica, Intermiten-
tes, Autônomos, Negociação Individual são 
realidades que vem assombrando a nossa cate-
goria. Só luta e o fortalecimento do nosso Sin-
dicato afasta o risco de perder força diante do 

patrão, que vem demitindo em massa. Agora, 
em todas as Campanhas teremos que lutar pela 
Ultratividade (princípio que garante a validade 
do atual Acordo Coletivo até a assinatura de 
outro e que perdemos junto com o pacote da 
Reforma Trabalhista). Nossa categoria a cada 

Campanha Salarial não tem mais a garantia do 
VA, VR, plano de saúde, PLR e muitos outros 
direitos da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) depois da data-base (1º de setembro). A 
nossa unidade é imprescindível neste momen-
to”, diz Élcio Quinta.

Eleição virtual por tablets

Unidade é fundamental

Comissão Eleitoral analisa votos

1º Festival Soçaite1º Festival Soçaite
Torneio de Futebol do Sindicato

Inscrições abertas
Até o dia 20 de janeiro. 
Inscreva sua equipe pelo site 
santosbancarios.com.br

12 E 19 DE 
DEZEMBRO
das 13h às 19h

SINDICATO DOS 

BANCÁRIOS

Secretaria de Mulheres do Sindicato organiza:

feira de arte e gastronomia
mulheres produtoras
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A diretoria do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região fi rmou convênio com os hotéis 
da Satélite Esporte Clube, para seus associados. 
As reservas de datas e valores serão realizadas 
unicamente através do site: satelite.com.br. O 
Sindicato apenas fornecerá a autorização ao 
fi liado, que posteriormente fará sua reserva por 
conta própria.

Os interessados em retirar autorização para 
obter desconto como conveniado devem entrar 
em contato com a secretaria do Sindicato por 
e-mail: secretaria@santosbancarios.com.br ou 
santosbancarios@uol.com.br ou ainda direto 
pelo telefone (13) 3202.1670. O Sindicato tam-
bém tem o whatsapp: (13) 99209.2964 como 
meio de comunicação.

Nas consultas sobre disponibilidade e reservas, 
para fi liados do Sindicato e seus dependentes, 
deve-se utilizar o CÓDIGO PROMOCIONAL 
SEEBS, as tabelas de preços estão no site: 
satelite.com.br.

O Satélite Esporte Clube é uma associação de 
funcionários do Banco do Brasil com mais de 80 
anos de existência. Dispõe de unidades de lazer 
em Itanhaém (litoral sul de São Paulo) e Cam-
pos do Jordão (cidade serrana de São Paulo).

O Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região, além 
de organizar os bancários, 
defender os direitos e salários, 
mantém convênios com diver-
sas universidades, colégios, 
academias e muito mais para 
os associados e seus fi lhos.

São 9 universidades/facul-
dades, 1 curso a distância de 
graduação e pós-graduação, 
27 escolas e colégios. Mais 18 
cursos de inglês, informática, 
para vestibular, concursos 
públicos e outros.

Somente com os descontos 
você paga a totalidade ou par-
te da mensalidade de fi liado e 
tem direito a todos estes servi-
ços oferecidos pelo Sindicato:

1 - Defesa dos salários e direi-
tos da categoria;

2 - Atendimento jurídico nas 
áreas cível, trabalhista e pre-
videnciária;

3 - Quadra de futebol soçaite;

4 - Piscina e churrasqueira;

5 - Locais para festas;

6 - Barraca de Praia;

7 - Colônia de Férias;

8 – Hotéis Satélite em Ita-
nhaém e Campos do Jordão 
restritos aos associados e 
conveniados

9 - Sede totalmente informati-
zada e toda uma programação 
que inclui torneios de futebol 
soçaite, coral, bar cultural, 
palestras, cursos e etc.

Sindicato faz convênio com hotéis em 
Itanhaém e Campos do Jordão

Filie-se ao 
Sindicato 
e tenha 
tudo isso!

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatutos Sociais, e conforme decreto legislativo n. 6 de 20/03/2020, da nota técnica conjunta n.6/2020 da 
Coordenadoria Geral de Relações do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, do permissivo legal contido no inciso II do artigo 17 da lei n. 14.020 de 06/07/2020, 
e ainda considerando o ofi cio circular n. 1919/2020 da Subsecretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Economia, CONVOCO todos os senhores associados 
quites em pleno gozo de seus direitos sociais, a participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma remota/virtual, durante o período das 09:00 
horas às 23:59 do dia 17 de dezembro  de 2021, na forma disposta no site santosbancarios.com.br, onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para 
a deliberação da seguinte ordem do dia:
a) leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação ou não por escrutínio secreto da proposta orçamentária para 2022, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Santos, 14 de dezembro de 2021
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


