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Sindicato vai entrar com ação do
FGTS para toda a categoria
Os bancários da Baixada Santista aprovaram,
em assembleia, o ingresso de uma ação civil
pública visando recuperação de perdas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
A medida foi decidida dia10/4, na sede do
Sindicato dos Bancários de Santos e Região.

O objetivo da ação, que engloba o
período de 1999 até 2013, é alterar
o índice utilizado para correção monetária. O departamento jurídico do
sindicato irá ingressar com o processo em nome da categoria bancária.

Assembleia aprova ação do FGTS

Bradesco: de comerciários para bancários

Trabalhadores terão mais direitos e benefícios

Em assembleia
realizada dia10/4,
os funcionários do
Bradesco Financiamentos da
Baixada Santista
aprovaram, por
unanimidade, o
ingresso do grupo
à categoria bancária. Até então,
esses trabalhadores
eram enquadrados
como comerciários
e tinham menos
direitos que seus
colegas bancários.

“Agora eles terão acesso a uma série de benefícios previstos no acordo coletivo dos bancários, como auxílio-creche e Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), além de contarem
com um sindicato forte e combativo na luta
pela categoria”, aﬁrmou o presidente do Sindicato e Secretário de Relações Internacionais da
Intersindical, Ricardo Saraiva Big.
Outra alteração prevista para os funcionários
da Bradesco Financiamentos é em relação à
sua jornada de trabalho. Esse grupo tem escala
de trabalho incluindo sábados, domingos e
feriados. No acordo especíﬁco, aprovado na
assembleia, eles terão pelo menos dois ﬁnais
de semana de folga no mês e não poderão trabalhar mais do que cinco dias semanais.

Inscrições continuam abertas para
Futebol Soçaite dos Bancários
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região promove o 3º Campeonato de
Futebol Soçaite, que será realizado no Complexo Esportivo dos Bancários. As
inscrições podem ser feitas através do e-mail: santosbancarios@uol.com.br ou
com dos diretores do sindicato.

EXPEDIENTE

Regras
Poderão participar somente os bancários associados. O número de jogadores é no
mínimo seis e o máximo de 15 por equipe.
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SEMANA DA SAÚDE

Palestra: “Desenvolvimento econômico e a saúde do
trabalhador”, com Maria Maeno - médica e diretora
da Fundacentro, dia 28 de abril, às 19h
A diretoria do Sindicato convida, a todos(as)
os(as) bancários(as) e seus familiares interessados em saber como o dia a dia do trabalho
afeta a sua saúde, para assistir gratuitamente
a palestra da médica Maria Maeno, dia 28
(segunda-feira), na Av. Washington Luiz, 140,
às 19h, em Santos/SP.
Maeno possui graduação pela Faculdade de
Medicina e mestrado em Saúde Pública pela
Universidade de São Paulo. De 1987 a 2006
foi médica da Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo, foi coordenadora por 16 anos do
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo.

Foi docente do Curso de Mestrado de Gestão Integrada em Segurança no Trabalho e
Meio Ambiente do Senac/SP. Atualmente é
pesquisadora da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e
assessora a diretoria do Centro Colaborador
da Organização Mundial da Saúde em Saúde
Ocupacional no Brasil.Atua principalmente
nos seguintes temas: saúde do trabalhador,
políticas públicas, organização do trabalho
e seus impactos na saúde do trabalhador,
prevenção de incapacidade e reabilitação
proﬁssional, lesões por esforços repetitivos e
acidentes do trabalho.

Santander: funcionários sofrem com a
insegurança e o descaso do banco
Mais um assalto ousado contra uma agência
do Santander, desta vez na Vila Mirim, em
Praia Grande, expõe novamente a insegurança
sofrida por funcionários e clientes do banco.
Enquanto se preocupam apenas em aumentar
seus lucros bilionários e as metas, os banqueiros deixam os trabalhadores à própria sorte.
Para reverter essa situação, o Sindicato dos
Bancários de Santos e Região exige que o plano de segurança do banco espanhol seja revisto
na Baixada Santista.
“O Sindicato já fez o pedido do preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) e a diretoria do Santander não tomou
conhecimento. Por sua vez, a diretoria do Sindicato denunciou ao Ministério Público para
que intime o banco a produzir a CAT. Também

foi cobrado pelo responsável
da área de segurança que o
banco adotasse novos métodos para a região, principalmente em Praia Grande, onde
tem quatro agências. Destas,
três já foram assaltadas num
período de dois meses, mas
nada foi feito”, diz Fabiano
Couto, funcionário e Secretário de Comunicação do
Sindicato dos Bancários de
Santos e Região.

Sindicato exige melhorias na segurança
dos trabalhadores do Santander

Em uma das ações, a quadrilha tinha fotos dos
funcionários e seus parentes. A repetição desse
tipo de ocorrência mostra o descaso do banco
com a vida de seus trabalhadores e usuários.

10
anos
de Bar Cultural

Denúncias sobre problemas em agências
bancárias na Baixada Santista podem ser feitas
para os diretores do Sindicato ou por meio do
fale conosco do site
www.santosbancarios.com.br.

Em comemoração aos 10 anos de edições do Bar Cultural, dia 30 de
maio, a partir das 19h, você está convidado a participar de mais um
Bar Cultural, no Sindicato, Av. Washington Luiz, 140.
#conheça #participe #divirta-se #música #bebidas #bate-papo #comemore

4S

INDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO | FONES: (13) 3202 1670 / 0800 7711920

bancários

Lançamento da Revista e sessão da
Comissão da Verdade são um sucesso
Em 11 de abril de 2014, depois de 50 anos
da intervenção no Sindicato dos Bancários
de Santos e Região pelos golpistas em 1964,
a diretoria realizou uma sessão da Comissão Nacional da Verdade (CNV), na sede do
Sindicato, com a presença do coordenador
nacional do Grupo de Trabalho dos Trabalhadores da CNV, Sebastião Neto e Ivan Seixas
(ex-preso político na Ditadura). Seixas integra a Comissão de Familiares de Mortos e
Desaparecidos no golpe militar e a Comissão
da Verdade/SP.
O ato reuniu cerca de 200 pessoas, entre estudantes, representantes de centrais sindicais,
aposentados, trabalhadores presos políticos
e familiares de perseguidos e presos pela

ditadura, militantes de partidos políticos e
representantes de movimentos sociais. Todos
assistiram vídeo mostrando depoimentos de
trabalhadores e familiares que sofreram com
perseguições, prisões e torturas em 1964.
A mesa foi composta pela Secretária Geral do Sindicato dos Bancários de Santos
e Região, Eneida Koury; Ricardo Saraiva
Big, Presidente do Sindicato dos Bancários
e Secretário de Relações Internacionais da
Intersindical – Central da Classe Trabalhadora; Ivan Seixas; Sebastião Neto; Manoel
Gabeira, da direção nacional da Intersindical;
e Washington Carregosa, ex-diretor do Sindicato dos Bancários de Santos e Região preso
no golpe civil militar de 1964, que narrou

como foi preso trabalhando na agência do
Banco do Brasil, na rua XV de Novembro,
centro de Santos.
Jovens do grupo da Companhia Teatral
Arcádia e sua diretora Virgínia Nascimento
vieram prestigiar com camisetas da peça
teatral “Ditadura - Cárcere de Ideias”.
Na ocasião, também foi lançada a revista:
A “perigosa” unidade dos trabalhadores na
“Moscou Brasileira”, que aborda a organização dos trabalhadores no Fórum Sindical de
Debates, o Navio Prisão Raul Soares e como
a ditadura atingiu a categoria perseguindo-a
de 1944 até 1976. Ao ﬁnal todos cantaram de
pé o hino da Internacional Socialista.

O brutal Golpe Civil
Militar faz 50 anos

Na mesa Neto, Seixas, Eneida, Big e Mané Gabeira

“É muito importante resgatar a história daqueles
que foram os protagonistas da luta de classe.
A cidade de Santos foi
fundamental nesse período da história, quando
havia o Fórum Sindical
de Debates, instrumento
para a organização dos
trabalhadores. É preciso
olhar para o passado
para construir um futuro
mais justo e igualitário”,
ressaltou Big.

Carregosa foi preso
sem motivo algum

