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A 17ª Festa do Chope será realizada dia 29 de agosto – sexta – das 22h 
às 3h, no CLUBE DOS INGLESES, em Santos, rua Santa Catarina, 127 
– no José Menino. O valor do convite é de R$50,00, dando somente aos 
associados do Sindicato (mediante comprovação na entrada) a vanta-
gem de levar acompanhante (homem ou mulher). Convites à venda com 

os diretores ou na secretaria do Sindicato, reservas: 3202-1670.

A festa, em comemoração ao Dia do Bancário (28 de Agosto), terá duas 
bandas: Digo e Vibephonicos (samba-rock, soul e MPB) e Black Jack 
(clássicos do rock).

A diretoria do Sindicato realiza curso 
sobre Organização por Local de Trabalho 
(OLT), dia 23/07, das 8h30 às 17h, na Av. 
Washington Luiz, 140, Santos/SP (sede 
do Sindicato). O curso ministrado pelo 
professor Emílio Gennari é dirigido a 
dirigentes sindicais, delegados sindicais e 
cipeiros.
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17ª Festa do Chope

Organização por Local 
de Trabalho

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, as inscrições con-
tinuam abertas.

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.

Torneio de Soçaite é 
adiado e inscrições 
continuam abertas Depois da Copa!

CURSO
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Congresso do BB

O 25º Congresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil (BB), realizado em São 
Paulo entre os dias 6 e 8 de junho, foi marcado 
por contradições durante a elaboração das pro-
postas de luta para Campanha Salarial 2014. 
Um ponto que causou indignação foi a aprova-
ção de apoio à reeleição de Dilma Rousseff.

“Nossa preocupação é com a conquista de di-
reitos da classe trabalhadora. Não podemos ser 
correia de transmissão de qualquer partido”, 
ressaltou a bancária do BB, Eneida Koury.

Outro problema destacado foi à relação de 
itens aprovados para a Campanha Salarial 
2014. “A pauta de reivindicações definida no 
Congresso não garantiu as bandeiras históri-

cas, como reposição de perdas salariais e o 
fim das metas, que são as principais causas 
de adoecimento do trabalhador e assédio 
contra os bancários”, afirmou a diretora 
do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região e também funcionária do banco, 
Márcia Peres. Ela representou o sindicato 
junto com o diretor José Marcelo.

A diretora ressaltou também a necessidade de 
lutar pela igualdade de direitos entre os traba-
lhadores que sempre foram do BB e os bancá-
rios incorporados durante fusões com outras 
instituições, como a Nossa Caixa.

Outra decisão dos delegados no Congresso 
foi manter a estratégia de campanha nacional 

unificada, com negociação 
de mesa única na Fenaban e 
mesa específica para discutir 
as questões do BB.  Confira as 
demais propostas aprovadas 
pelo QrCode ao lado ou no 
site:  
www.santosbancarios.com.br.

A Associação Juízes para a Democracia, 
entidade não governamental e sem fins 
corporativos, que tem dentre suas finalidades 
o respeito absoluto e incondicional aos valores 
jurídicos próprios do Estado Democrático de 
Direito, vem a público condenar os ataques ao 
direito de greve dos metroviários.

O art. 9º da Constituição Federal determina 
que “É assegurado o direito de greve, 
competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 
que devam por meio dele defender”.

A greve é um direito que consiste justamente 
na possibilidade de causar prejuízos a outrem, 
em especial ao empregador, mas também de 
gerar perturbação, incômodos e transtornos 
para os usuários de serviços públicos, como o 
transporte coletivo. Impedir a existência desses 

prejuízos e transtornos é esvaziar o direito e 
torná-lo mera declaração sem efeito prático.

A greve dos metroviários revela que nossas 
instituições ainda encaram esse direito a partir 
de uma mentalidade autoritária 
e incapaz de conviver com o 
conflito social. (Leia a íntegra 
da nota no site:  
www.santosbancarios.com.br 
ou acesse pelo QrCode ao lado).

Intersindical é independente  
de patrões, governos e partidos

Juízes lançam nota em favor do direito de greve

Intersindical não apoiou a candidatura proposta

Conforme a resolução do Congresso de Fundação (28 a 30/03/2014) da Intersindical – Central da Classe Trabalhadora, a Central 
tem atuação autônoma e independente dos patrões, governos e partidos políticos. Uma Central de luta, democrática e socialista 
não pode ser correia de transmissão de qualquer partido político, segundo Ricardo Saraiva Big, Presidente do Sindicato e Secretá-
rio de Relações Internacionais da Intersindical.

... nossas instituições ainda 
encaram esse direito a partir 
de uma mentalidade autori-
tária e incapaz de conviver 
com o conflito social.

É LEGALGREVE

Contraf

Igualdade de direitos entre os bancários do BB e incorporados
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A Intersindical esteve presente no protesto con-
tra as demissões por justa causa de 42 trabalha-
dores metroviários, impostas pelo governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). O ato foi 
atacado com truculência pela Tropa de Choque 
da Polícia Militar (PM) comandada diretamente 
do Palácio dos Bandeirantes pelo Governador.

A manifestação pacífi ca teve início a partir das 
10h, em São Paulo (Tatuapé), dia 12/06/2014, 
na frente do Sindicato dos Metroviários. No 
entanto por volta das 12h, a Tropa de Choque 
sitiou os manifestantes e atirou bombas de gás 
lacrimogêneo e balas de borracha para todos os 
lados, atingindo até prédios residenciais, amea-
çando e ferindo várias pessoas.

Encurralados, os manifestantes, entre eles, 
diretores do Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região, dirigentes de vários sindicatos, estu-

dantes, trabalhadores, aposentados, o deputado 
federal Ivan Valente, além de jornalistas e equi-
pes de televisão do Japão, Colômbia, Argentina 
e outros países foram obrigados a correr para 
dentro do Sindicato para resguardarem-se das 
agressões da PM do Estado de São Paulo.

“Repudiamos as demissões inescrupulosas por 
justa causa e toda esta repressão irresponsável 
realizadas pelo governador Geraldo Alckmin co-
locando a Tropa de Choque contra os trabalha-
dores e a população em geral, sempre em favor 
dos interesses do empresariado e do capital”, 
diz Ricardo Saraiva Big, Secretario de Relações 
Internacionais da Intersindical e Presidente do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região. 

O Deputado Ivan Valente intercedeu junto a 
Secretaria de Segurança para que os manifestan-
tes saíssem a salvo do Sindicato.

Trabalhadores são sitiados e 
atacados pela PM em São Paulo

Trabalhadores são encurralados dentro do Sindicato

PMs truculentos encurralam trabalhadores

Índio e Big representaram a Intersindical no carro de som

Cerca de 2 mil pessoas participaram do protesto, inclusive o Sindicato dos Bancários de Santos e Região
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