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Intersindical faz curso em Cuba

Pág. 4
Bar Cultural nesta sexta, pág. 2

E

0 anos de Bar
dição especial 1

Cultural!

www.santosbancarios.com.br

2S

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

bancários

10 anos

O Show | O Bar terá a apresentação da banda Digo & Vibephonicos com músicas de Jorge Ben Jor, Tim Maia, James Brown,
Djavan, Beatles, Prince, Clube do Balanço, Seu Jorge, Bob Marley,
Wilson Simonal, Stevie Wonder, Gilberto Gil, Adoniram Barbosa,
Bezerra da Silva, The Doors, Bebeto, Marvin Gaye, Curumim,
Branca Di Neve, Cassiano, Hyldon e tudo que tiver balanço e identidade própria.

30 de maio | sexta-feira | 19h
#conheça #participe #divirta-se #música #bebidas #bate-papo #comemore
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 uma programação, no Sindicato, Av. Washington Luiz, 140.

Espetinhos, cervejas e refrigerantes: R$3,00

COPA DO MUNDO

Depois da Copa!

Torneio de Soçaite é adiado e
inscrições continuam abertas
O 3º Campeonato de Futebol Soçaite foi
adiado para começar depois da Copa do Mundo, para não haver desistências ou WOs nas
partidas. Sendo assim, a diretoria prolongou as
inscrições até dia 20 de junho de 2014.

SEMPRE NA LUTA POR MAIS
DIREITOS E CONQUISTAS

Conferência da Federação vai
debater a Campanha Salarial 2014
A Conferência Interestadual da Federação dos Bancários
de São de Paulo e
Mato Grosso do Sul
(FEEB SP/MS) será
realizada dias 29 e

EXPEDIENTE

REGRAS
Poderão participar somente os bancários associados até o término das inscrições. O número
de jogadores é no mínimo seis e o máximo de
15 por equipe.
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30 de maio de 2014, em Suarão, Itanhaém/SP.
Os diretores do Sindicato irão participar para
debater a Campanha Salarial 2014. A Conferência faz parte do calendário de organização
do movimento sindical para exigir dos banqueiros reajuste salarial justo, mais direitos e
benefícios para a categoria.
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Alerta aos bancários do Santander contra assédios
A diretoria do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região alerta os funcionários do
Santander para documentarem-se contra os
assédios do superintendente regional, Celso
Queiroz, fartamente denunciados à diretoria.
Para isso, o(a) bancário(a) deve registrar com
gravações as pressões seguidas de humilhações e ameaças desferidas por Celso. Assim
como anotar datas, horários e testemunhas do
ocorrido, além de outros documentos. Utilize
o celular para gravar, além de e-mails, comunicados e outras formas que demonstrem os
fatos.
“Sempre denunciem ao Sindicato para que
possamos tomar as medidas judiciais cabíveis.
O Sindicato já paralisou a Superintendência
e conversou com Celso, que continua a tratar

mal e humilhar os subordinados”, diz Fabiano
Couto, funcionário do Santander e Secretário
de Comunicação do Sindicato.

nas agências. Em Praia Grande (das quatro
unidades) três já foram assaltadas num espaço
de dois meses, em 2014.

Demissão e falta de
segurança
“O Santander já demitiu
nos primeiros meses
deste ano 32 bancários,
somente na Baixada.
Sendo o recordista em
demissão, entre os bancos
na região em 2014”,
relata Pedro de Castro
Junior, Secretário Geral
Adjunto e funcionário do
Santander. Os bancários
correm risco de vida
por falta de segurança

Sindicato pressiona Itaú a resolver problemas
Depois de uma reunião, em abril deste ano,
entre a diretoria do Sindicato e representantes
das Relações Sindicais do RH do Itaú, onde
foram relacionados vários problemas enfrentados pelos funcionários na Baixada Santista,
na última quinta-feira, 22/05, o banco elencou
algumas respostas genéricas como: Melhorar o plano de saúde, o Itaú irá discutir
as melhorias necessárias; Férias conforme
desempenho (área operacional), o banco
irá reorientar os gestores dizendo que isto não
pode ser praticado; A ilegalidade de bater
ponto e continuar na agência, segundo os

representantes das Relações Sindicais
do RH, Mário e Walmir, isto não é prática ou orientação do Itaú e os gestores
serão alertados em nível nacional, principalmente em unidades com horário
estendido. Ar condicionado, o banco
comprometeu-se em melhorar o sistema de refrigeração das agências e sobre
Barrar atendimento nas agências
em dias de pico, os representantes do
Itaú disseram que não há ordem para
barrar ninguém. É importante denunciar. Estamos de olho!!!

Palestra da Fundacentro sobre CIPA
A diretoria do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região e a Fundacentro promovem
palestra aberta a todos os trabalhadores, dia 11
de junho, das 10h às 12h, na Av.Washington
Luiz, 140, em Santos/SP.
Palestrante:
Leo Leônidas - Coordenador de Processos do
Trabalho Industrial (FUNDACENTRO).
A Fundacentro é uma entidade ligada ao
Ministério do Trabalho e Emprego, sendo

referência em pesquisas
sobre a saúde do trabalhador,
elaborando normas e laudos técnicos. “É um grande centro de doutores que
pesquisam e desenvolvem
tecnologias, com o objetivo
de criar mecanismos e instrumentos de proteção à saúde e
à segurança do trabalhador”,
fala Eneida Koury, Secretaria
Geral do Sindicato.

Itaú

Reintegração de GGC
A diretoria do Sindicato interveio juntamente a
diretoria de relações sindicais do Itaú e conseguiu a reintegração de um Gerente Geral Comercial (GGC), da Baixada Santista. O funcionário
tinha sido demitido por não cumprir as metas
impostas. Entretanto, os diretores do Sindicato
provaram que o GGC passa por problemas de
saúde. Por isso, é importante que todos mantenham a documentação sobre tratamentos guardados para futuros problemas gerados pelo banco.

PALESTRA SOBRE CIPA
Palestrante:

Avenida Washington Luiz, 140 - Santos
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Intersindical em Cuba

Uma delegação da Intersindical – Central da
Classe Trabalhadora participou do Curso de
Atualização Política para a Ação Sindical da
Federação Sindical Mundial (FSM), realizado
em Havana/ Cuba, de 21/04 a 02/05 de 2014,
do Dia Internacional dos Trabalhadores e do
Encontro Sindical de Nossa América (ESNA).
Estavam nesta delegação sete bancários da
diretoria do Sindicato de Santos.
Segundo Ricardo Saraiva Big, Secretário
de Relações Internacionais da Intersindical
e Presidente do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região, Cuba é um país de 11.4 milhões de pessoas onde os trabalhadores garantem a Revolução Socialista há 55 anos.

De acordo com o Secretario de Relações
Internacionais, a formação sindical em

Cuba amadureceu muito os dirigentes da
Intersindical.
“Eles compreenderam a necessidade da formação política para dar um salto de qualidade
na defesa dos direitos dos trabalhadores. A
importância da unidade e da disciplina. Viram
que o povo cubano tem progredido, apesar
dos ataques do capitalismo, dando prioridade
aos direitos à alimentação, saúde, habitação,
cultura e transporte. Com muito pouco eles
são capazes de reconstruir imensas áreas afetadas por furacões, o planejamento é genial”,
ressalta Big.

Big é homenageado
No ﬁm do curso, após uma votação entre os
95 alunos de 14 nacionalidades que participaram do Curso, sobre quem se destacou por
sua defesa dos interesses da classe trabalhadora, a delegação da Intersindical teve a grata
surpresa de ter o companheiro Big homenageado com uma ﬂâmula de melhor aluno,
entregue por Ulisses Guilarte de Nascimento,
Secretário Geral da Central de Trabalhadores
de Cuba – CTC. O Secretário ainda discursou
que: “não se mede o homem por sua estatura, mas por suas atitudes, ideias, liderança e
capacidade de aglutinação dos trabalhadores”.

Big com a ﬂâmula de melhor aluno
Walmir Gomes

Walmir Gomes

Museu Histórico Lázaro Peña

A diversidade cultural, a excelência em política sindical/econômica internacional e a supremacia dos trabalhadores na administração de
Cuba atraíram os dirigentes do Sindicato dos
Bancários e da Intersindical a realizar o curso,
onde participaram sindicalistas de 14 países
latinos e caribenhos.

Bancários de Santos e Região formaram a delegação

Reinaldo Martins

Walmir Gomes

“Seu povo sofrido pelo embargo econômico
internacional (comércio fechado para Cuba)
capitaneado pelos EUA, a cada dia supera-se e está vivendo melhor e exportando para
o mundo solidariedade em forma de médicos
para atender as populações mais carentes
em diversos países. São aproximadamente

100.000 médicos espalhados
pelo mundo numa verdadeira campanha solidária
revolucionária, brigadas
para socorrer povos atingidos por furacões, ciclones,
terremotos, tsunamis e outras
catástrofes. Também mantém
universidade de medicina
com alojamentos e refeições
gratuitas para alunos sem condições econômicas (em sua maioria da periferia) de outros
países”, explica Big.

Alguns alunos do curso em Cuba

1º de Maio reúne cerca de 1,5 milhão de trabalhadores

Leia a íntegra do relatório no site:
santosbancarios.com.br/e/08R5m

