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BANCÁRIAS DO
BB CONQUISTAM
180 DIAS DE
LICENÇA-
MATERNIDADE

BAR CULTURAL NA INAUGURAÇÃO
DA NOVA BARRACA DO
SINDICATO, DIA 28
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ÚLTIMA SEMANA
PARA INSCRIÇÃO
NO TORNEIO DE
FUTSAL
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EXPEDIENTE

FUNCIONÁRIAS DO BB CONQUISTAM
LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS
Depois de o Sindicato

pressionar e reivindicar para
as funcionárias do BB a li-
cença-maternidade de 180
dias a direção do BB concor-
dou. O benefício foi aprova-
do em negociação dia 27/03.
"Isto é uma reivindicação
que já constava da minuta
da categoria", lembra Enei-
da Koury, Secretaria de Co-
municação do Sindicato e
funcionária do BB. De acor-
do com Eneida, o novo di-
reito é retroativo ao dia 25
de novembro de 2008. As-
sim, as mulheres que deram
a luz a partir desta data po-
dem reivindicar o benefício.

Além disso, nas negoci-

ações com o BB foram de-
finidas três mesas temáti-
cas, que terão início em 6
de abril. São elas: Remune-
ração - que envolve deba-
tes sobre o Plano de Car-
reiras, Cargos e Salários,
lateralidade, carreira de
mérito e outros;

Saúde e condições de
trabalho - para debater exa-
me periódico de saúde, qua-
lidade de vida no trabalho,
programa de controle médi-
co e saúde ocupacional etc.;

Fusões e Incorporações
- que tratará dos temas es-
pecíficos de cada incorpo-
ração ou fusão realizada
pelo banco.

PETROLEIROS SAEM VITORIOSOS
DA GREVE E AGRADECEM
APOIO DOS BANCÁRIOS

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
 santosbancarios@uol.com.br

BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO
 4ºTRIMESTRE/2008 DO SINDICATO

(outubro, novembro e dezembro)

RECEITAS
RENDA TRIBUTARIA                40.532,36
RENDA SOCIAL              257.965,78
RENDA PATRIMONIAL    18.584,26
RENDA EXTRAORDINARIA   134.080,59
TOTAL GERAL 451.162,99

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL    81.935,05
ENCARGOS DIVERSOS    54.589,08
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS    67.642,24
FEDERAÇÃO      6.021,12
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO      3.633,58
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS/BOLETIM      4.357,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS              145.378,62
TOTAL DO CUSTEIO 363.556,69

PATRIMONIO SOCIAL
Resultado do exercicio                87.606,30
TOTAL GERAL 451.162,99

Santos, 31 de Dezembro de 2009

O Sindipetro-Litoral
Paulista agradeceu,
durante a Assembleia,
dia 22/03, o apoio do
Sindicato dos Bancá-
rios, Centro dos Estu-
dantes de Santos
(CES), outros sindica-
tos e a presença im-
portante da Intersindi-
cal ,  que contr ibuiu
para a divulgação e
estrutura do movimen-
to grevista.

A categoria petrolei-
ra do Litoral Paulista ini-
ciou greve no domingo
(dia 22/03 encerrando
dia 28). Para os petro-
leiros e petroleiras a
greve foi vitoriosa.

Vitoriosa porque du-
rou seis dias (aqui na
base do Litoral Paulis-
ta), obtiveram aumen-
to significativo na PLR,
e foi vital ao fortaleci-

Diretoria dos Bancários foi solidária e participou do
movimento grevista dos petroleiros

mento da greve, nacional
e unificada entre os 17
sindicatos.

Desde do-
mingo,  22,
quando não
houve rendi -
ção de turno,
às 15 horas, a
categoria ade-
r iu  ao movi -
mento  em quase 80%.
No TEBAR, em São Se-

bastião, houve parali-
sação de bombeamen-

to e a unida-
de saiu vito-
riosa da ten-
tativa da em-
presa de im-
por, judicial-
mente,  um
interdito proi-
b i t ó r i o ,

opressora realidade em
muitas bases.

Para os
petroleiros e
petroleiras a

greve foi
vitoriosa



SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920 UM SINDICATO DE LUTA

FUTSAL DOS BANCÁRIOS

3

ASSÉDIO NO BRADESCO
A diretoria do Sindicato vem receben-

do denúncias de que um gerente do Bra-
desco, na região, vem assediando suas
funcionárias com muitos abraços e afa-
gos sem permissão delas.

As denúncias, que não são poucas,
ainda apontam que este gerente é pro-
tegido do gerente regional. Prevalecen-
do-se disto o gerente vem abusando
de seus poderes. Denuncie, porque a
diretoria está de olho e averiguando

ELEIÇÃO DO FUNDO DE PENSÃO ITAUBANCO
Acontece de 13 a 17/04 a elei-

ção para a nova diretoria do Fun-
do de Pensão da Fundação Itau-
banco. Esta eleição é muito im-
portante devido a conquista da
participação dos funcionários na
gestão do Conselho de Repre-
sentantes Deliberativos e Fiscais
do Fundo.

Estão inscritas uma chapa

para os ativos e outra para os as-
sistidos (pensionistas). A eleição
será através da intranet, internet
e URA (para os aposentados.

"É importante que todos vo-
tem nesta e le ição" ,  destaca
Walmir Gomes, diretor do Sin-
dicato e funcionário do I taú.
M a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  c o m
Walmir.

tudo, inclusive se existem anormais ta-
rados dentro da categoria, "vamos tomar
as medidas jurídicas trabalhistas, crimi-
nais e políticas cabíveis, e quando tiver-
mos juntado as provas, divulgaremos o
nome do gerente envolvido", explica Da-
niel, Secretário Jurídico do Sindicato e
funcionário do Bradesco.

"Não toleramos qualquer tipo de abu-
so, assédio, exploração e humilhação
contra os bancários e bancárias", conclui.

A festa de reinaugura-
ção da nova barraca, dia
28/03, adquir ida para
melhor acomodar os as-
sociados, teve Bar Cultu-
ral  e apresentação de
Samba de Roda, com o
Grupo Big Jones, forma-
do por bancários do Real.
Apesar da chuva, muitos
bancários foram prestigi-
ar o evento.

A barraca de praia é
armada de frente à igreja

MUITA MÚSICA NA
REINAUGURAÇÃO DA

NOVA BARRACA DE PRAIA

do Embaré, em todos os
f inais de semana até
maio de 2009. Os associ-
ados e seus convidados
poderão beber cervejas,
refrigerantes, sucos, cai-
pirinhas e comer pastéis,
porções a preços justos.
A barraca também é uma
opção para quem gosta
de jogar um dominó ou
cartas tornando-a mais
uma forma de entreteni-
mento à categoria.
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!  AS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO
COM PISCINA, CHURRASQUEIRA,

MESAS E ETC. SÃO ALUGADAS PARA
EVENTOS AOS SÓCIOS A

R$ 500,00

E R$ 1.000,00 PARA NÃO SÓCIOS.

Organize seu time para
o Campeonato de Futebol
de Salão dos Bancários, as
inscrições encerram dia 10/
04/2009. A taxa de inscrição
é de R$ 100,00 por equipe.
Porém, a equipe que trou-
xer quatro novas sindicali-
zações será isenta da taxa.

O Campeonato é desti-
nado somente aos associ-
ados do Sindicato e será
realizado no poliesportivo
do morro da Nova Cintra,
Av. Santista, 790.

Os jogos serão aos sá-
bados, ao término será re-
alizado o já conhecido
"Bar Cultural", onde se
apresentarão bandas for-
madas por bancários (as).
A PISCINA SERÁ ABER-
TA AOS ASSOCIADOS!

Serão inscritos no míni-

ATENÇÃO:
AS INSCRIÇÕES
ENCERRAM DIA 10/04,
NESTA SEXTA.

mo 5 atletas por equipe e
no máximo 10. Os jogos
serão arbitrados pela Liga
Regional de Futebol de Sa-
lão de Santos.

Maiores esclarecimen-
tos pelo fone 3223.9040
com Álvaro, Fabiano ou
Roger, ou diretamente na
Secretaria do Sindicato.

A nova barraca tem dimensões maiores para atender melhor a categoria
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DIA NACIONAL DE LUTA REÚNE CERCA
DE 30 MIL EM DEFESA DO EMPREGO,

DO SALÁRIO E DOS DIREITOS
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Fotos: Nelson Ezídio

lutas, Assembléia Po-
pular, MST e MTST.

 Essa foi a primeira
mobilização unificada
desde o anúncio da
crise econômica.
"Conseguimos a unifi-
cação de várias cen-
trais, sindicatos, movi-
mentos sociais e tra-
balhadores (as) pre-
servando as diferen-
ças. Agora devemos
intensificar a luta para
garantir os nossos
empregos e conquis-
tas", ressalta Ricardo
Saraiva Big, Presiden-
te do Sindicato.

Por isso, a direto-
ria do Sindicato rea-
firma que não pode-
mos cair no falso dis-
curso de que entre-
gar direitos é o cami-
nho para resolver a
crise. Tampouco acre-
ditamos que o cami-
nho seja fazer um pac-
to social com gover-
nos e patrões. Nosso
caminho é a luta em
defesa do emprego e
dos direitos. Quem
deve pagar a conta da
crise são os empresá-
rios, banqueiros e
rentistas.

Bancários sobem a Paulista no protesto contra o desemprego Diretoria empunha faixa do Sindicato durante o ato

No dia 30 de março
os trabalhadores saí-
ram às ruas para lutar
e barrar as demissões
e a retirada de direi-
tos, tornando claro
aos patrões e gover-
nos que os trabalha-
dores não pagarão
pela crise econômica
do capital, desde o
ano passado já foram
demitidos mais de 730
mil trabalhadores.

Cerca de 30 mil tra-
balhadores marcha-
ram durante quase 5
horas pelas Avenidas

Paulista (com protes-
tos na frente da Fiesp,
Banco Central e Caixa
Econômica Federal) e
desceram a Consola-

ção até a Pça. Ramos
de Azevedo, no centro
de São Paulo.

O Movimento dos
Sem Teto paralisou a
rodovia Regis Biten-
court, os químicos de
Campinas e Região fe-
charam rodovias no
entorno de sua região,
as mobilizações ocor-
reram também em as-
sembléias e paralisa-
ções em locais de tra-
balho, em todas as ca-
pitais brasileiras. O
protesto nacional foi
organizado por 21 en-
tidades, entre elas a
INTERSINDICAL, Con-

Precisamos lutar para garantir empregos e conquistas


