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17ª Festa do Chope

A 17ª Festa do Chopp 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 so-
mente aos associados do Sindicato (mediante 
comprovação na entrada) a vantagem de levar 
acompanhante (homem ou mulher). 

Convites à venda com os diretores ou na secreta-
ria do Sindicato, reservas: 3202.1670.

A Festa, em comemoração ao Dia do Bancário 
(28 de Agosto), terá duas bandas: Digo e Vibe-
phonicos (samba-rock, soul e MPB) e Black Jack 
(clássicos de 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 Genaro é dirigido a dirigentes 
sindicais, delegados sindicais e cipeiros.

Os comissionados do Banco do Brasil estão convocados a participar de reunião dia 07 de 
agosto, às 19h, no Sindicato dos Bancários de Santos e Região, Av. Washington Luiz, 140, em 
Santos/SP. As pautas da reunião são:

 � Garantia da comissão;

 � Explanação sobre as pautas de 
reivindicações do nosso Acordo Coletivo;

 � As ações do Sindicato para alguns 
problemas pontuais;

 � Encaminhamentos das próximas atividades.
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Debate sobre os problemas dos comissionados no BB

As inscrições para o 3º Campeonato de Fute-
bol Soçaite serão finalizadas dia 26 de julho. 
O Campeonato terá início dia 2 de agosto de 
2014 (sábado), às 9h, no Complexo Esportivo  
Antonio Guarnieri, no morro da Nova Cintra, 
Av. Santista, 790, em Santos/SP. 

REGRAS 
Poderão participar somente os bancários asso-
ciados até o término das inscrições. O número 
de jogadores é no mínimo seis e o máximo de 
15 por equipe.

Torneio de Soçaite: inscrições terminam dia 26/07
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A diretoria do Sindicato esteve reunida, 
dia 08/07/2014, com o gerente regional do 
Bradesco, Firmino Sanches Filho, depois 
de receber denúncias sobre a prática de 
assédio moral de uma gerente geral contra 
os subordinados. “O problema é na agência 
3111, na Pça. da República, em Santos”, 
alerta Messias dos Santos, funcionário do 

Bradesco e diretor do Sindicato. Segundo 
as denúncias, a gerente cobra metas aos 
gritos e sobrecarrega os trabalhadores. 

“Na reunião, Firmino comprometeu-se a 
conversar com a gerente sobre o caso”, 
explica Roger Gonçalves, funcionário do 
Bradesco e Secretário de Esporte, Cultura e 

Lazer do Sindicato.

O Regional disse ainda que dará uma po-
sição num curto prazo à diretoria do Sin-
dicato. Caso o assédio continue a diretoria 
tomará as devidas providências. Estiveram 
presentes na reunião os diretores Roger, 
Humberto Figueiredo e Messias.

Por conta da elevação expressiva das men-
salidades do Plano de Saúde Economus, que 
atende a ex-funcionários da Nossa Caixa e 
seus familiares e atingirá brutalmente estes 
beneficiários, mais especificamente do Plus e 
Plus II, a diretoria do Sindicato enviou do-
cumento, dia 14/07, à direção do Economus 
(com cópia para o RH do Banco do Brasil, 
PREVI e ANS - Agência reguladora de planos 

de saúde do Brasil). 

O requerimento solicita relatório de esclareci-
mentos sobre consultas, internações (de 2013 
até o momento), pagamentos de médicos e 
hospitais, etc, para saber a exata necessidade 
de aumento. O contrato e regulamento que 
disciplina os planos de saúde, além dos crité-
rios do aumento.

Para resguardar os funcionários e dependen-
tes, o documento solicita a prorrogação do 
tempo de transição e a imediata suspensão 
dos aumentos sob pena de causar problemas 
irreparáveis e irreversíveis à saúde dos bene-
ficiários. O Sindicato pede que a Instituição 
responda em no máximo 10 dias, a partir de 
14/07/2014. Conforme o resultado do reque-
rimento daremos informações futuras.

A 16ª Conferência Nacional dos Bancários, 
que acontece entre os dias 25 e 27/07, organi-
zará a Campanha Salarial 2014/15 dos bancá-
rios em todo o País. Antes já foram realizadas 
conferências estaduais e regionais, que deba-
teram a conjuntura e apontaram estratégias e 
propostas para a pauta de reivindicações.

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
enviou representantes aos encontros realizados 
pela Federação dos Bancários de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul.

Nestes encontros, os diretores do Sindicato 
discutiram e apresentaram propostas como fim 
das metas, do assédio e das demissões, além 
de salário mínimo do Dieese como piso (R$ 
3.079,31), mais contratações, combate às ter-
ceirizações e aplicação da Convenção 158 da 
OIT, que proíbe as dispensas imotivadas, entre 

outras. Agora, uma delegação da diretoria 
também irá participar do Encontro Nacional 
completando o grupo da Intersindical que irá 

propor 20% de reajuste salarial. Neste Encon-
tro serão votadas as reivindicações finais que 
irão compor a minuta da categoria.

Sindicato pressiona Regional do Bradesco contra 
assédio em Santos

BB: Sindicato pede planilhas e prorrogação ao 
Economus sobre Plus e Plus II

Campanha salarial será debatida na  
16ª Conferência Nacional

Intersindical no Encontro Nacional dos Bancários de 2013
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Entre os dias 30 de junho e 02 de julho de 2014, 
na Cidade de Cochabamba/Bolívia, aconteceu o 
Encontro Sindical Internacional Anti-Imperia-
lista com a participação da INTERSINDICAL 
CENTRAL DA CLASSE TRABALHADORA 
e mais de 50 organizações e 1.200 militantes 
sindicais (com 150 delegados internacionais de 
24 países).

A atividade foi promovida pela Federação Sindi-
cal Mundial (FSM), Central Obreira Boliviana 
(COB) em coordenação com o Estado Plurina-
cional da Bolívia e contou com a presença na 
abertura e encerramento do presidente boliviano 
Evo Morales. 

Logo no início, o Secretário de Relações In-
ternacionais da INTERSINDICAL, Ricardo 
Saraiva, o Big, denunciou os gastos de R$ 34 bi-
lhões que o Governo Dilma (PT) e os governos 
Estaduais fizeram para realização da COPA DO 
MUNDO, dinheiro público utilizado para finan-
ciar empreiteiras e grandes empresas, enquanto 
para as áreas sociais não existe investimentos 
necessários para reverter as profundas desigual-
dades sociais que afetam nosso povo. Para rea-
lizar as obras, muitas famílias foram removidas 
de suas casas por meio da violência inaceitável 
do governo e que foram construídos estádios e 
alguns deles derrubados para serem reconstruí-
dos para privilegiar poucos endinheirados. Além 
disso, as obras não deixam nenhum legado ao 
povo. Infelizmente os meios de comunicação 
brasileiros enviam notícias para o mundo que 
tudo corre as mil maravilhas.

Depois de salientar o que ocorre no País, Big 
denunciou as demissões de 42 metroviários, 
impostas pelo governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin (PSDB), bem como a truculência da 
Tropa de Choque da Polícia Militar(PM).

Esta denúncia repercutiu nas duas falas de 
encerramento do Encontro. O Secretário Execu-
tivo da Central Operária Boliviana (COB), Juan 
Carlos Trujillo, fez questão de afirmar em dois 
momentos distintos que: “apesar de todos nós 
gostarmos de futebol, não podemos deixar de 

constar nas resoluções deste Encontro Sindical 
Internacional Anti-Imperialista o que o povo 
brasileiro vem passando pela forma que está 
sendo realizada esta COPA DO MUNDO NO 
BRASIL.

Leia a íntegra do relatório 
feito por Big e a Tese Polí-
tica anti-imperialista,  
no site: www.santosbanca-
rios.com.br, ou acesse pelo 
QrCode ao lado.

Big entre o Presidente Boliviano Evo Morales e o Secretário Geral da FSM George Mavrikos

INTERSINDICAL denuncia, na Bolívia,  
ataques contra o povo brasileiro

Juan Trujillo da COB
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