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Estão inscritos para o campeonato 11 times. Os jogos tiveram início 
dia 22/06, às 9h, no Complexo Esportivo, na Nova Cintra, Av. Santista, 
790. No Congresso Técnico foram sorteadas duas chaves A e B.

Na chave A estão Bradesco Nova Ana Costa, Santander, Bradesco Ca-
nal 1, Bradesco Of. Vila Rica e Itaú Time R23. Na chave B fi caram: 
Itaú Time B, Bradesco Vicente de Carvalho, Itaú Time A, Caixa, Bra-
desco Ponta da Praia e Banco do Brasil.

O três jogos da 1ª rodada, dia 22/06, foram: às 9h - Itaú Time B 2 x 6 
Bradesco Vicente de Carvalho; às 9h45 - Itaú Time A 1 x 7 Banco do 
Brasil; e às 10h30 - Bradesco Nova Ana Costa 4 x 3 Santander. A pró-
xima rodada será dia 29 com os seguintes jogos: Caixa x Bradesco P. 
Praia; Bradesco Canal 1 x Bradesco Of. V. Rica; e Bradesco Nova Ana 
Costa x Itaú R 23.

Torçam pelos times de suas agências e banco e divirtam-se. Boa sorte 
a todos!
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Cine Debate dos Bancários

Soçaite dos Bancários

O Sindicato irá promover a apresentação de Cine Debate, dia 28 de junho 
(sexta), 19h, aberto aos bancários, na sede do Sindicato, Av. Washington 
Luiz, 140, em Santos/SP. 

A sessão terá o fi lme “A Luta de 
Harlan”, de interesse da luta dos 
trabalhadores no mundo e logo após 
teremos um pequeno debate. 

Agende-se para uma sexta-feira 
interessante e educativa!

Sinopse
Em 1973, Ruby e o marido, Silas, vivem uma existência dura na 
pequena comunidade mineira de Harlan County, no Kentucky. A 
companhia mineira local, a Brookside Mines, emprega 189 pessoas 
da terra, entre as quais o pai de Silas, que se encontra bastante 
doente, pagando a cada mineiro três dólares por hora, sem gran-
des outros benefícios sociais. Ruby e Silas têm ainda de criar dois 
fi lhos, no meio de uma enorme pobreza, cuidados de saúde precá-
rios e incerteza quanto ao futuro. A violência é outro dos problemas 
da terra, que se depara com uma greve iniciada pelo sindicalista 
Warren Jakopovich, após a falta de medidas de segurança ter oca-
sionado duas mortes. Quando um juíz ao serviço dos interesses 
organizados proíbe os grevistas de obstruir a entrada da mina e de 
ter mais de três elementos no piquete de greve, Ruby toma a co-
rajosa decisão de se juntar a Jakopovich, organizando as esposas 
dos mineiros para se juntar também aos piquetes. Ruby e as outras 
mulheres acabam por ser presas, juntamente com os seus fi lhos, 
um incidente que o sindicato aproveita para chamar a atenção dos 
meios de comunicação social.
Depois de cinco meses de greve, a situação começa a tornar-se 
desesperada. O frio e alguns acontecimentos trágicos fazem au-
mentar a tensão, levando Silas a impedir a mulher de continuar a 
batalha. Mas ela já não pode recuar, conseguindo trazer cada vez 
mais gente para a sua causa. Numa altura em que a greve poderia 
não ser mais uma opção, um chocante incidente leva que a aten-
ção nacional se volte para esta luta, conduzindo a cruzada destes 
mineiros e das suas famílias a uma bem merecida e justa vitória.

A luta de Harlan

Título Original: Harlan County War
Gênero: Drama
Ano: 2000
Duração: 104 min
Direção: Tony Bill

Resultados dos jogos da 1ª rodada do campeonato soçaite 2013
Itaú Time B 2 x 6 Bradesco Vicente de Carvalho B
Itaú Time A 1 x 7 Banco do Brasil B

Bradesco Nova Ana Costa 4 x 3 Santander A

1ª rodada do Soçaite na Nova Cintra
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Os patrões, o governo federal e uma parte ex-
pressiva do Congresso Nacional estão prestes a 
lançar o maior ataque aos direitos trabalhistas 
com o Projeto de Lei (PL) 4330/04, de autoria 
do deputado Sandro Mabel (PR-GO), que ex-
trapola a terceirização para todas as atividades 
meio e fi m de empresas privadas e do serviço 
público. O substitutivo ao PL 4330 já recebeu 
parecer favorável do relator, deputado Arthur 
Maia (PMDB-BA). 

O presidente do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região e coordenador da Intersindi-
cal, Ricardo Saraiva Big, e outros integrantes 
da Central, estiveram no Congresso Nacional, 
dia 11/06 (dia de votação do Substitutivo). 
Além de articular com os deputados do PSOL 
Chico Alencar e Ivan Valente atos para barrar 
a votação do substitutivo ao PL 4330, fi zeram 
manifestação no plenário da Câmara, junta-
mente com outros sindicalistas. O protesto 
pressionou um acordo para que o governo fe-
deral, o Congresso, empregadores e Centrais 
Sindicais debatam o projeto e o adiamento da 
votação para dia 09/07/2013. 

Terceirização dos bancários
Todos temos que ir para as ruas para barrar a 
votação do dia 09/07. Cabe explicar à catego-
ria bancária que há uma diferenciação clara 
entre atividade-fi m (que o bancário exerce) e 
atividade-meio (que outras categorias como 
vigias, faxineiras exercem dentro do banco). 
Pelo projeto, a terceirização atingirá todas as 
atividades das empresas privadas (bancos), 
estatais , de sociedade mista (BB e CEF) e do 
serviço público em geral. As chamadas ativi-
dades- fi m (que são de responsabilidade dos 
bancários) poderão ser transferidas para fi rmas 

terceirizadas. Se aprovado, milhões de traba-
lhadores perderão seus empregos, para serem 
contratados por fi rmas terceirizadas. Sabe-se 
que a média das jornadas entre os terceirizados 
extrapola às oito horas diárias e, ainda, é esten-
dida para os sábados, domingos e feriados.

Substitutivo entrega todos os 
direitos às terceirizadas
O substitutivo do PL 4330, visa aumentar a 
margem de lucro reduzindo custos trabalhistas. 

Além disso, retira a responsabilidade das em-
presas contratantes (bancos) das terceirizadas, 
por qualquer falta de pagamentos dos salários, 
adicionais, repouso semanal remunerado e 
décimo terceiro salário; concessão de férias 
remuneradas e pagamento do respectivo adi-
cional; concessão do vale-transporte; depósitos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
pagamento de verbas rescisórias dos emprega-
dos dispensados até a data da extinção do con-
trato de prestação de serviços terceirizados por 
qualquer motivo.

Vamos às ruas barrar a votação 
da terceirização bancária

A categoria bancária e outras poderão ser terceirizadas e terem redução de salários, perda de direitos, aumento da 
jornada de trabalho para mais de 6 horas diárias e trabalhar sábados, domingos e feriados, caso o Congresso 

aprove o substitutivo da PL 4330 do deputado empresário Sandro Mabel (PR-GO). 
MOBILIZE-SE JÁ PARA BARRAR A VOTAÇÃO DIA 09/07!

Intersindical esteve em Brasília para barrar o PL 4330
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A mudança de pauta da presidente Dilma com 
as propostas de Reforma Política através de 
plebiscito para convocar uma constituinte, 
Investimento na Saúde, Diminuição das Tarifas 
de Transporte, conter a infl ação e Destinar 
mais verbas para a Educação representa uma 
vitória das manifestações populares contra o 
aumento do ônibus, mas ainda é insufi ciente. 

Por exemplo, ao invés de convocar uma 
constituinte, deveria aprovar o Projeto de 
Reforma Política, que já existe no Congresso, 
que implanta o voto aberto, retira mandato de 
quem não cumprir o que promete, acaba com 
os privilégios fi nanceiros e jurídicos dos políti-
cos como o foro privilegiado para autoridades 
e garante o fi nanciamento público, exclusivo 
e austero das campanhas, isto acabaria com o 
atrelamento de governos a grandes empresári-
os e banqueiros, que pagam para ter a defesa 
única de seus interesses. 

É hora de ir às ruas exigir que, além do din-

heiro do petróleo, 
10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) 
sejam investidos na 
educação; melhoria 
da saúde pública com 
mais médicos, mais 
hospitais, pronto 
socorros aparelhados; 
mais moradias; a 
reforma agrária; fi m 
da PEC 37, fi m da 
terceirização e outros 
temas que esmagam a 
população e a classe 
trabalhadora. 

Vamos derrotar as 
tentativas de criminal-
izar e deslegitimar o 
movimento das ruas e 
avançar nas conquis-
tas dos trabalhadores!

BB: agências paralisadas por 
perseguição e falta de condições
Gonzaga: os bancários e a diretoria do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
paralisaram por 24h, dia 25/06, o atendimento 
na agência do Banco do Brasil do Gonzaga, 
em Santos/SP, na Av. Ana Costa, 486. 

O protesto foi contra as práticas de assédio 
moral, perseguições, humilhações que os 
funcionários vêm sofrendo por parte do 
gerente geral, segundo várias denúncias 
recebidas pelo Sindicato

Guarujá: no Guarujá a paralisação durou 
três dias, iniciou em 11/06. A situação era 

grave, havia uma obra dentro da agência 
colocando em risco a saúde dos funcionários, 
com utilização de britadeiras produzindo 
barulho ensurdecedor e muito pó. Totalmente 
insalubre.

“Por isso, paralisamos a agência até que 
os bancários tivessem um local seguro e 
saudável para trabalhar”, afi rma Eneida Koury, 
Secretaria Geral do Sindicato. 

Bertioga: em Bertioga a falta de manutenção 
no sistema de refrigeração foi o motivo da 
paralisação, dia 11/06, por 24h. 

CAIXA: a diretoria do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região entregou 
carta aberta à população, clientes e em-
pregados, dia 19/06, nas 10 principais 
agências e na Regional da Caixa das 
nove cidades que compõem a Baixada 
Santista. A carta denuncia a falta de 
funcionários, aumento da jornada de 
trabalho e a precarização das condições 
de Trabalho. 

HSBC: a manifestação foi realizada dia 
25/06, nas quatro unidades de Santos 
com cartazes e entrega de carta aberta à 
população denunciando a falta de fun-
cionários, demissão em massa e melho-
res condições de trabalho.

Dia Nacional de 
Luta dos bancários

Vamos sair às ruas nesta sexta, dia 28
Todos na luta por seus direitos sexta-feira, 28/06/2013, às 16h, na Pça. Mauá, Santos

Vamos marchar contra a terceirização!
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