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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 Canal 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, Bradesco Ponta da Praia e Banco do 
Brasil.

A 2ª rodada  realizada dia 29/06 fi cou assim: 
Caixa 1 x 12 Bradesco P. Praia; Bradesco 
Canal 1 4 x 6 Bradesco Of. V. Rica; e 
Bradesco Nova Ana Costa 7 x 2 Itaú R 23. 

A 3ª rodada 
será realizada 
dia 06/07 
com os jogos: 
9h - Itaú B x 
Itaú A;  9h45 
- Bradesco V. 
Carvalho x 
BB; e 10h30 
- Santander x 
Bradesco canal 
1. 

Venha torcer 
também!

Soçaite dos Bancários
Resultados dos jogos da 2ª rodada do campeonato soçaite 2013

Caixa 1 x 12 Bradesco Ponta da Praia B
Bradesco Canal 1 4 x 6 Bradesco Vila Rica A

Bradesco Nova Ana Costa 7 x 2 Itaú R23 A

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatutos Sociais, CONVOCO todos os senhores associados quites em pleno gozo de seus direitos sociais, a comparecerem 
à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada à Av. Washington Luiz, 140 Santos, no dia 02 de julho de 2013, às 18h em primeira convocação, ou às 19h em segunda convo-
cação, com qualquer número de associados presentes, caso não haja número legal na primeira convocação, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação  ou não por escrutínio secreto do Balanço de 2012, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.
c) Referendo à admissão e demissão de funcionários no ano de 2012.

Santos, 28 de junho de 2013
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA - Presidente

EDITAL: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.249.871/0001-23, Registro sindical nº 
L003P011A1941 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de fi nanceiras da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral  extraordinária   que  
se   realizará dia 02/07/2013, às 17h, em primeira convocação, e às 18h, em segunda convocação, no endereço à Av. Washington Luiz, 140, para discussão e deliberação acerca 
da seguinte ordem do dia:
1. Discussão e deliberação sobre aprovação da minuta de reivindicações da categoria dos fi nanciários 2013/2014, inclusive sobre participação nos lucros e resultados para o 
exercício de 2013 e eventual convenção coletiva aditiva;
2. Autorização à diretoria da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção coletiva aditiva e, 
frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto;
3. Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada; 

Santos, 28 de junho de 2013
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA- Presidente

EDITAL: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Jogos do dia 06/07, 3ª rodada do campeonato soçaite 2013

Itaú B x Itaú A B
Bradesco V. Carvalho x Banco do Brasil B

Santander x Bradesco Canal 1 A

A INTERSINDICAL com seus sindicatos, diri-
gentes e militantes estão engajados fi rmemente 
na construção do dia 11 de julho, Dia Nacional 
de Lutas com Greves e Mobilizações, junta-
mente com as demais centrais sindicais. O 
formato e a construção dessa luta ainda serão 
defi nidos nos próximos dias, mas defendemos 
jogar todo o peso nas paralisações do setor 
privado e público, com mobilizações no campo 
e na cidade, parando a produção e a circulação 
de mercadorias. 
Desde que as mobilizações alavancadas pela 
juventude ganharam as ruas fi cou patente à ne-
cessidade de os trabalhadores e trabalhadoras 
se somarem na luta. Para fortalecer as reivin-
dicações da juventude e dos que vivem do 
trabalho, e impedir o sequestro da pauta pela 
direita, é necessário que os trabalhadores e a 
juventude entrem em cena de forma unitária. 
Em vários fóruns, como na importante plenária 
chamada pelo MST em São Paulo, no dia 
21/06, que reuniu cerca de 80 organizações 
populares e mais de 300 militantes e dirigen-
tes, a INTERSINDICAL salientou a importân-
cia da construção unitária de uma greve geral 
contra o capital e as políticas dos governos 
contrárias aos interesses populares. A unidade 
dos mais amplos setores organizados em torno 
de uma pauta com eixos comuns é fundamen-
tal neste momento. 
A luta pelo direito a cidade, o passe livre e 

o amplo apoio de massas pela redução das 
tarifas e melhoria no transporte coletivo, além 
de outras reivindicações, foi o primeiro grande 
passo para que a maioria do povo brasileiro 
seja ouvida e respeitada em seus direitos. 
E o dia 11 de julho deve se confi gurar em 
outro grande momento para colocar no centro 
do debate as bandeiras que expressam as reais 
necessidades da juventude e das classes traba-
lhadoras. 
A luta por investimentos massivos na saúde, 
educação e transporte públicos, o repúdio a 
precarização do trabalho expressa no PL 4330 
da terceirização, o fi m do fator previdenciário, 
o fi m das privatizações, particularmente dos 
leilões do petróleo, as Reformas Agrária e 
Urbana e a redução da jornada de trabalho ex-
pressam, em linhas gerais, essas necessidades.

Dinheiro público para as 
políticas públicas
Para garantir serviços públicos de qualidade 
e para todos é necessário mudar a política 
econômica. Para a INTERSINDICAL, o fi m 
do superávit primário e a destinação dos recur-
sos para a melhoria do atendimento à popula-
ção devem ser o centro do debate. A enorme 
maioria da população não aceita os gastos com 
a copa e a construção de estádios, que só be-

nefi cia empreiteiras e outras grandes empresas. 
É necessário repudiar, também, a destinação da 
metade do orçamento do governo federal para 
o cofre dos bancos e rentistas, na forma de 
juros e amortização de uma dívida que precisa 
ser auditada.
Para a INTERSINDICAL, é preciso pres-
sionar o governo Dilma e os diversos governos 
pelo atendimento às reivindicações. Devemos 
denunciar, também, os altos lucros dos ban-
queiros e grandes empresários. Exigimos 
democratização dos meios de comunicação. 
Chega de monopólio e da manipulação or-
questrada por meia dúzia de empresas que 
impedem a liberdade de imprensa e de comu-
nicação.

Não à precarização do 
trabalho
No dia 09 de julho pode ser votado na CCJ 
da Câmara dos Deputados o PL 4330. Esse 
Projeto de Lei visa quebrar a espinha dorsal 
dos direitos trabalhistas no Brasil, ampliando a 
precarização do trabalho, em todos os setores. 
É preciso rechaçar esse projeto e avançar num 
modelo que garanta emprego, salários e direi-
tos para todos os que vivem do trabalho.   
Nos próximos dias, será necessário construir a 
mobilização e as paralisações nos mais diver-
sos locais de trabalho. Com as recentes mani-
festações, muitos trabalhadores viram seus 
fi lhos saírem às ruas para exigir mudanças 
profundas na realidade brasileira. É chegada a 
hora de os trabalhadores e trabalhadoras cru-
zarem os braços e se juntar aos setores popu-
lares em grandes manifestações em defesa das 
reivindicações populares.

Viva as mobilizações que já lograram 
mudar a agenda dos governos!
Unidade de ação em torno às bandei-
ras e reivindicações populares!
Todos/as no Dia Nacional de Lutas, 
com greves e manifestações!

É Dia Nacional de Lutas com greves e mobilizações
DIA 11 DE JULHO

2 3



UM SINDICATO DE LUTA www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3202 1670 / 0800 7711920

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Bancários fazem mobilização nacional contra PL 4330
A Intersindical, Central da qual o Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região faz parte, e 
o movimento sindical de todo o país convo-
caram para 4 de julho Dia Nacional de Mobi-
lização dos bancários contra o substitutivo do 
deputado Artur Maia (PMDB-BA), relator do 
Projeto de Lei 4330/2004 do deputado San-
dro Mabel (PMDB-GO), que regulamenta a 
terceirização no país segundo uma ótica emi-
nentemente empresarial, que visa fl exibilizar e 
reduzir direitos trabalhistas garantidos na CLT 
e na Constituição Federal. 

“Todos temos que ir para as ruas porque cabe 
explicar à categoria bancária que há uma di-
ferenciação 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 pri-
vadas (bancos), estatais, de sociedade mista 
(BB e CEF) e do serviço público em geral. As 
chamadas atividades- fi m (que são de respon-

sabilidade dos bancários) serão transferidas 
para fi rmas terceirizadas. Se aprovado, milhões 
de trabalhadores 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 estendida para os sábados, domingos e 
feriados”, explica Ricardo Saraiva Big, Presi-
dente do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região.

Redução do preço da tarifa de transporte e me-
lhoria da qualidade / implantação da tarifa zero;
Mais recursos para a saúde educação / plano de 
obras para construir moradias populares, hospitais 
e escolas;
Contra a precarização do trabalho e o PL 4330, 
das terceirizações;
10% do PIB para a educação pública, já e paga-
mento do piso nacional dos educadores;
Redução da jornada de trabalho sem redução de 
salário;
Suspender o pagamento da dívida externa e 
interna para bancos e especuladores;
Aumento dos salários para compensar a infl a-
ção;
Contra os gastos da Copa;
Reforma agrária;

Fim do fator previdenciário 
/ Recomposição do valor das 
aposentadorias / Anulação 
da reforma da previdência de 
2003;
Defesa do patrimônio pú-
blico / Contra as privatizações 
e os leilões do petróleo / Con-
tra o PL 092 que privatiza o 
serviço público / Revogação 
da EBSERH que privatiza os 
hospitais;
Contra a corrupção; 
A favor das lutas 
LGBT(Contra a “Cura Gay”), 
feminista e racial;
Contra a repressão, a vio-
lência policial e a criminaliza-
ção das lutas e organizações 
dos trabalhadores.

Sindicato participa de manifestação em Santos
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região participou de manifestação na Pça. Mauá, em Santos, dia 28/06, em conjunto com diver-
sos movimentos estudantis, sociais, sindicais e políticos. A passeata saiu da Pça. Mauá, seguiu para a frente do antigo hospital dos Estivadores (que 
corre sério risco de ter sua administração privatizada pelo prefeito Barbosa) e fi nalizou no Centro dos Estudantes de Santos, av. Ana Costa. No ato 
foram reivindicados:

Pelo PL 4330 o bancário seria terceirizado

Intersindical está enganjada nas manifestações

4


