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Os bancários e a diretoria do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região paralisaram o 
atendimento em várias agências bancárias na 
região por falta de manutenção no sistema 
de refrigeração, que gera más condições de 
trabalho. Por exemplo, no Santander de Praia 
Grande, na Av. Costa e Silva, um bancário 
desmaiou por conta do forte calor dentro da 
unidade. É importante salientar que, desde 
2012, a diretoria do Sindicato envia docu-
mento, antecipadamente ao verão, solicitando 
manutenção nos sistemas de refrigeração das 
unidades bancárias a todos os bancos que 
atuam na Baixada Santista. 

“Vamos continuar monitorando, fazendo con-

tatos com os responsáveis das unidades de to-
dos os bancos, que não fi zeram a manutenção 
necessária nos aparelhos e paralisando quando 
não obtivermos resposta. Até que as condições 
de trabalho sejam restabelecidas com refrigera-
ção adequada para quem precisa trabalhar e ser 
atendido”, avisa Ricardo Saraiva Big, presi-
dente do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região.

A diretoria vem sendo acionada e, desde do dia 
02 de janeiro, 25 unidades de vários bancos 
foram vistoriadas, com paralisações de algu-
mas em estado crítico. Os bancos com maior 
incidência de denúncias são Santander, Itaú, 
BB e Caixa Econômica Federal. 

CAIXA
Também, dia 06/01/2014, foi realizada uma 
reunião com o superintendente regional da 
Caixa para resolver o problema da unidade 
do Shopping Litoral Plaza (Praia Grande). O 
dirigente sindical Sérgio Cabeça, empregado 
da Caixa, foi até São Paulo, dia 07, para 
elencar os problemas de várias outras agências 
do banco ao responsável pelo Gilog, Renato. 

Foram paralisadas - Santos: Caixa do 
Centro e BB Vila Mathias; São Vicente: Caixa 
Jacob Emmerich; Praia Grande: Caixa Litoral 
Plaza Shopping, Santander e Caixa Vila Tupi; 
Guarujá: Caixa Ilha de Santo Amaro Guarujá 
e BB Pitangueiras.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, 
Enti dade sindical de primeiro grau, CNPJ: 58.249.871/0001-23, com base territorial nos municípios de 
Santos, São Vicente, Guarujá, Distrito de Vic. de Carvalho, Berti oga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, 
Itanhaém e Peruibe, CONVOCA nos termos do arti go 14º e seguintes do Estatuto Social, todos os 
seus associados para parti ciparem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em 16 
de janeiro de 2014, em primeira convocação, às 17 horas com 2/3 dos associados e, em segunda 
convocação, às 18  horas, com qualquer número de presentes, em sua sede na Av. Washington  Luiz, 
nº 140, com a seguinte ordem do dia:
1.Discuti rem e deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social para se adequar ao que determinou 
o Ministério do Trabalho e Emprego em ofí cio encaminhado ao Sindicato para a exclusão de 
“ESTAGIÁRIOS” da categoria profi ssional, vez que o estágio por se tratar de ato educati vo escolar não 
gera vínculo de emprego nos termos da Lei nº 11788/08 – art. 3º.
2.Discuti rem e deliberarem sobre alteração do texto do art. 8º, §3º.
3.Discuti rem e deliberarem sobre eventuais correções do Estatuto Social apenas e tão somente 
quanto à gramáti ca e ortografi a, sem alterar seu conteúdo.
O quórum para a alteração do Estatuto Social é de 2/3 dos presentes na A.G. atendendo ao que dispõe 
o arti go 98º deste.

Santos, 13 de janeiro de 2014
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA

Presidente

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
e Financiários de Santos e Região, Enti dade sindical de 
primeiro grau, CNPJ: 58.249.871/0001-23,  CONVOCA nos 
termos do arti go 14º e seguintes do Estatuto Social, todos 
os seus associados para parti ciparem da ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em 16 de janeiro 
de 2014, em primeira convocação, às 18:30 horas com 2/3 
dos associados e, em segunda convocação, às 19:30 horas, 
com qualquer número de presentes, em sua sede na Av. 
Washington  Luiz, nº 140, com a seguinte ordem do dia:
1.Debater, apreciar, aprovar ou rejeitar a conti nuidade 
da fi liação desta enti dade sindical à Central Única dos 
Trabalhadores – CUT.
2. Debater, apreciar, aprovar ou rejeitar a fi liação do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e 
Financiários de Santos e Região junto à INTERSINDICAL.
3.Demais assuntos de interesse da categoria.

Santos, 13 de janeiro de 2014
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA

Presidente
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Segunda-feira, 16/12/2013, 74 guardas 
municipais tentam barrar dirigentes da 
Intersindical, do Sindicato dos Bancári-
os, Servidores Públicos Municipais, 
militantes do PSOL e de outros par-
tidos, de movimentos sociais e mora-
dores de Santos de se manifestarem, às 
15h, na sessão extraordinária da Câ-
mara Municipal de Santos. O protesto 
era contra o Projeto de Lei que regula-
menta as Organizações Sociais (OSs), 
aprovado no final por 14 vereadores, 
rejeitado por cinco, com uma absten-
ção. O Projeto, de autoria do prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), 
privatiza os serviços públicos prestados 
pela Prefeitura de Santos.

“Isto, com certeza, precariza os serviços 
públicos prestados à população, como 
já vem acontecendo em outras cidades: 
Peruíbe com falta de atendimento na 
saúde; Praia Grande com as dificul-
dades nas prestações de contas pelas 
OSs; em São Paulo, onde a população 
está sofrendo nos hospitais públicos 
administrados por OSs. Além  de outras 
prefeituras onde este tipo de empresa está sen-
do investigada pelo ministério público”, afirma 
Eneida Koury, Secretaria Geral do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região.

“Segundo o Tribunal de Contas do Estado, 
as OSs são uma caixa preta impossíveis de 
fiscalizar. Elas não têm que prestar contas 
para nenhum órgão público e não precisam 
participar de licitação pública! Sendo um 
objeto administrativo ideal para construção 

de caixa dois para as eleições. As OSs servem 
para dar lucro a grupos de empresários. É 
como privatizar o patrimônio público com 
dinheiro da população”, emenda Ricardo 
Saraiva Big, Presidente do Sindicato.

As OSs serão contratadas para atuar na saúde, 
escolas, creches, cultura e outros serviços 
oferecidos aos cidadãos santistas.

Sob a “batuta” de  Sadao Nakai (PSDB), 

estes são os vereadores que aprovaram 
a privatização: Ademir Pestana (PSDB), 
Antonio Carlos Banha Joaquim (PMDB), 
Cacá Teixeira (PSDB), Douglas Gonçalves 
(DEM), Carabina (PR), Fernanda Vannucci 
(PPS), Hugo Duppre (PSDB), José Lascane 
(PSDB), Professor Kenny (DEM), Manoel 
Constantino (PMDB), Marcus De Rosis 
(PMDB), Murilo Barletta (PR), Pastor Ro-
berto de Jesus (PMDB) e Sandoval Soares 
(PSDB).

Nos dias 05 e 06/12/2013, os funcionários 
do Banco do Brasil elegeram 18 delegados 
sindicais e quatro suplentes, em 17 agências 
distribuídas na Baixada Santista. Veja quem 
são em Santos: agência Santos – André 
Fernandes P. dos Santos; Santista – Sergio 
de Souza Cavadas; PSO Santos – Arlindo 
Ferraz da Silva e Paulo Moreira Gonçalves 
(delegados), Ester Lopes de Melo e Ricardo 
E. de Souza Dias (suplentes); José Menino – 

Daniel Peres Martins; Nova Noroeste – Rosana 
Marieta Carvalho Dias; Estilo Gonzaga Santos 
– Mauro Alonso Junior; Boqueirão – Rodrigo 
G. Pereira; Oswaldo Cruz – Pedro Barros 
Silva (delegado) e Sandra Helena D. Silva 
(suplente). 

Em São Vicente agências: Frei Gaspar 
– Eugenia Cristina Palma e São Vicente – 
Adriana da Costa. Em Guarujá agências: 

Guarujá – Caio Vinicius M. de Uzeda 
Luna e Pitangueiras – André Elias Ponte de 
Vasconcelos (delegado) e Antonio Gonçalves 
da Silva Neto (suplente). Em Bertioga – 
Fernando Gomes da Silva. Em Praia Grande 
agências: Av. Brasil – Claudio Silva Tintori e 
Praia Grande – Daniel Tessari. Em Mongaguá 
– Romildo Beuster. Em Itanhaém – Silvio S. 
Ribeiro Filho. Os mandatos tem validade de 1 
ano.

Funcionários do BB elegem delegados sindicais

Prefeito e vereadores de Santos privatizam  
serviços públicos

Manifestação contra as OSs na Câmara Municipal de Santos
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Sindicato vai realizar sessão da  
Comissão da Verdade, em março

Golpe Civil Militar: a Verdade e a 
Memória dos Trabalhadores 

O evento, organizado pela Intersindical e 
outras centrais sindicais, é um trabalho  

do Coletivo Sindical da Comissão  
Nacional da Verdade

Dias 27 e 28 de novembro, em Santos foram 
de resgate da memória dos trabalhadores 
perseguidos, torturados e mortos durante a 
Ditatura Civil Militar que assolou o País entre 
1964 e 1985.

A Intersindical, representada pelo Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região, e outras 
centrais realizaram o Ato Sindical Unitário 
da Baixada Santista “A Verdade e a Memória 
dos Trabalhadores por Justiça e Reparação”, 
que reuniu mais de 120 pessoas no Sindicato 
dos Petroleiros, incluindo sindicalistas que 
sofreram os abusos cometidos pelo regime 
ditatorial.

Também participou do evento a advogada 
Rosa Cardoso, que compõe a Comissão 
Nacional da Verdade (CNV). Durante o ato, 
ela classificou o movimento sindical como “o 

mais importante movimento social desse País”.

“Ao assistir as intervenções dos representantes 
das centrais sindicais nós podemos ver 
o quanto existe de combatividade, de 
compreensão das lutas que devemos travar. 
Das lutas que relacionam o passado e o 
presente”.

Rosa explicou que uma das contribuições da 
CNV é trazer à tona informações que ainda 
não são de amplo conhecimento da sociedade. 
“Fazemos História, um tipo especial de 
História, ouvindo a voz das vítimas, as 
deixando falar”.

Além das falas dos representantes das centrais, 
das comissões da verdade e militantes da 
época, houve a exibição de vídeos com 
entrevistas de trabalhadores, a maior parte já 
falecida.

Entre as entrevistas estava Antônio Guarnieri 
(falecido), que foi presidente do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região, na época 
do golpe. Ele ficou preso durante seis meses, 
quatro deles no navio prisão Raul Soares, 
palco de tortura de centenas de trabalhadores.

“É muito im-
portante res-
gatar a história 
daqueles que 

foram os protagonistas da 
luta de classe. Santos foi 
fundamental nesse período 
da história, quando havia o 
Fórum Sindical de Debates, 
instrumento para a orga-
nização dos trabalhadores. 
É preciso olhar para o passa-
do para construir um futuro 
mais justo” 
 
ressaltou o presidente do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região, Ricardo 
Saraiva, o Big.

Em 31 de março de 2014, a diretoria do Sindicato dos Bancários realizará uma sessão da Comissão da Verdade e lançará uma revista 
que aborda a organização dos trabalhadores no Fórum Sindical de Debates e como a ditadura atingiu a categoria perseguindo-os  

de 1944 até 1976. A data marca o aniversário de 50 anos do famigerado Golpe Civil Militar.

Intersindical e outras centrais organizaram o Ato Sindical Unitário

Big ressalta a importância da união dos trabalhadores
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