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Perigo no Santander: quatro 
agências assaltadas com 
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A 16ª Conferência Nacional  
aprova 12,5% de reajuste

Intersindical (Central de Trabalhadores 
da qual a diretoria do Sindicato faz 

parte) defendeu 17%, mas a maioria dos 
delegados optou por 12,5%
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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 somente aos asso-
ciados do Sindicato (mediante comprovação na entrada) 
a vantagem de levar acompanhante (homem ou mulher). 

Convites à venda com os diretores ou na secretaria do Sin-
dicato, 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 (clás-
sicos de rock).

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatutos Sociais, CONVOCO todos os senhores associados quites em pleno gozo de seus direitos sociais, a com-
parecerem à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada à Av. Washington Luiz, 140, Santos, dia 06 de agosto de 2014, às 17h em primeira convocação, ou às 18h em 
segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, caso não haja número legal na primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:

a) Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior;

b) Leitura, discussão e aprovação ou não por escrutínio secreto do Balanço de 2013, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal;

c) Referendo à admissão e demissão de funcionários no ano de 2013.

Santos, 31 de julho de 2014
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA 

Presidente
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Assembleia Geral Ordinária

O 3º Torneio de Futebol Soçaite terá início no 
próximo dia 9 de agosto (sábado) e contará 
com a participação de nove times. Os jogos 
serão realizados no Complexo Esportivo do 
Sindicato (Av. Santista, 790, Nova Cintra).

Em 7 de agosto (quinta-feira), haverá o Con-
gresso Técnico. Ele será realizado às 19h no 
Sindicato, Avenida Washington Luiz, 140, 
Encruzilhada/Santos. No congresso serão rea-
lizados os sorteios das chaves, além do debate 
e aprovação do regulamento do torneio.

Do total de times inscritos, cinco são forma-

dos por trabalhadores do Bradesco. Outras 
duas equipes são compostas por bancários do 
Santander. Funcionários do Itaú estão com 
uma equipe no torneio e os empregados do 
HSBC completam o grupo de nove times. 

“O torneio contribui para a integração entre 
os bancários e ajuda a fortalecer a categoria. 
Além disso, é importante destacar que ter 
tempo para momentos de lazer é um direito 
do trabalhador conquistado com muita luta, 
ao longo da história”, explica o secretário de 
Esporte, Cultura e Lazer do Sindicato, Roger 
Gonçalves.

3º Torneio Soçaite começa neste sábado, 9/08

Vão participar 9 times de vários bancos
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A agência do Santander da cidade de Peruíbe 
foi assaltada, dia 22/07, os criminosos ficaram 
por mais de duas horas intimidando os funcio-
nários e os fazendo de reféns. Esta é a quarta 
agência do Santander, no litoral sul da Baixada 
Santista, assaltada com os mesmo requintes, 
ou seja, os criminosos sabiam onde os funcio-
nários residiam, o cotidiano de seus familiares, 
além de possuir suas fotos.

“São crimes bem calculados. Eles devem saber 
sobre falhas na segurança do banco e mesmo 
assim o Santander não faz nada para garantir 
a segurança dos trabalhadores”, diz Fabiano 
Couto, secretário de comunicação do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região e funcioná-
rio do Santander.

Os outros três assaltos aconteceram em Praia 
Grande (agências Praia Grande, Costa e Silva 
e Prefeitura de Praia Grande) e em nenhum 
deles o banco preencheu o Comunicado de 
Acidente de Trabalho (CAT) para os funcio-
nários como exige o Sindicato. “Os bancários 

foram submetidos a 
pressão e ameaça de 
morte, inclusive de 
seus familiares, com 
certeza isso deve 
ter abalado a saúde 
mental deles. Apesar 
de uma psicóloga do 
banco dizer que isso 
é normal, que outros 
colegas já passa-
ram por situações 
piores”, indigna-se 
Fabiano.

O Sindicato vem desde fevereiro deste ano 
(mês dos dois primeiros assaltos em Praia 
Grande) exigindo dos representantes da Re-
gional Litoral Sul do Santander para que fosse 
revisto o sistema de segurança dos funcio-
nários no banco e a assinatura da CAT, para 
resguardar os trabalhadores adoecidos psico-
logicamente, depois do trauma no ambiente de 
trabalho. O representante da Regional respon-

deu que não assinaria o Comunicado e que não 
existe problema de segurança.

Os diretores do Sindicato, Vanessa (funcio-
nária do Santander e secretária de saúde) e 
Messias paralisaram a unidade de Peruíbe, dia 
23/07, por falta de condições de trabalho do 
funcionalismo. A secretaria de saúde da entida-
de vai entrar em contato com os funcionários e 
dar andamento no preenchimento da CAT.

Bancários do Santander correm perigo 
dentro das agências do litoral sul

Edital Assembleia Geral Extraordinária

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos, e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.249.871/0001-23, Registro sindical nº 
L003P011A1941 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, 
da base territorial deste sindicato, para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará dia 06/08/2014, às 18h30, em primeira convocação, e às 19h30, em segunda 
convocação, no endereço à Av. Washington Luiz, 140, em Santos, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:

1. Autorizar à diretoria realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, convenções/acordos coletivos aditivos, bem como convenção/acordos de 
PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto;

2. Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negociação e minuta de reivindicações da categoria bancária, data-base 1º de setembro, definida na 16ª Confe-
rência Nacional dos Bancários;

3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada; 

4. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.

Santos, 31 de julho de 2014 
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA 

Presidente

Quatro assaltos, com as mesmas características, em seis meses  
no litoral sul de S. Paulo e nada foi feito para assegurar a vida  
dos bancários, apesar do Sindicato exigir mais segurança

Sindicato exige mais segurança, Santander se faz de surdo
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A 16ª Conferência Nacional dos Bancários 
realizada de 25 a 27/07, em Atibaia/SP, apro-
vou o calendário e a pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2014. Entre elas estão rea-
juste de 12,5%, valorização do piso salarial no 
valor do salário mínimo calculado pelo Dieese 
(R$ 2.979,25 em junho), defesa do emprego, 
fim da terceirização e combate às metas e ao 
assédio moral. 

Participaram da Conferência 697 bancários de 
todo o país, dos quais 634 delegados eleitos 
nas conferências regionais e estaduais (entre 
eles 442 homens e 192 mulheres), além de 63 
observadores. 

Os representantes da Intersindical (da qual 
fazem parte os diretores do SEEB de Santos 
e Região) reivindicaram inicialmente 20% e 
após uma conversa com outras quatro forças 
progressistas formaram um bloco por 17% de 
reajuste salarial, mas a maioria dos delegados 
votaram pelo índice de 12,5%.

A 16ª Conferência Nacional dos Bancários 
aprova 12,5% de reajuste

- Reajuste salarial de 12,5%;

- PLR: três salários mais R$ 6.247;

- Piso: R$ 2.979,25 (equivalente ao salário míni-
mo do Dieese em valores de junho último);

- Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-
-creche/babá: R$ 724,00 ao mês para cada 
(salário mínimo nacional);

- Melhores condições de trabalho com o fim 
das metas e do assédio moral que adoecem os 
bancários;

- Emprego: fim das demissões, mais contra-
tações, aumento da inclusão bancária, fim da 
rotatividade, combate às terceirizações diante dos 
riscos de aprovação do PL 4330 na Câmara Fe-
deral, do PLS 087 no Senado e do julgamento de 
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 
no STF. Além da aprovação da Convenção 158 

da OIT, que proíbe as dispensas imotivadas. 

- Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): 
para todos os bancários;

- Auxílio-educação: pagamento para graduação e 
pós;

- Prevenção contra assaltos e sequestros. 
Cumprimento da Lei 7.102/83 que exige plano de 
segurança em agências e PABs, garantindo pelo 
menos dois vigilantes durante todo o horário de 
funcionamento dos bancos. Instalação de portas 
giratórias com detector de metais na entrada das 
áreas de autoatendimento das agências. Fim 
da guarda das chaves de cofres e agências por 
bancários; 

- Igualdade de oportunidades para todos, pondo 
fim às discriminações nos salários e na ascensão 
profissional de mulheres, negros, gays, lésbicas, 
transexuais e pessoas com deficiência (PCDs).

O Comando Nacional dos Bancários entregará 
dia 11 de agosto a pauta de reivindicações à 
Fenaban e se reunirá para definir a data das 
seguintes atividades:

 �Dia Nacional de Luta pela Segurança.

 �Dia Nacional de Luta contra a Terceirização.

 �Dia Nacional de Luta pelo Emprego.

 �Paralisação nacional de duas horas contra as 
metas.

 �Dia Nacional de Luta no Santander.

 �Mobilização Nacional pelo Plebiscito da Refor-
ma Política.

 �Mobilização Nacional pela Democratização da 
Mídia.

 �14 e 15/8 - Participação massiva dos sindicatos 
no Seminário Nacional sobre “A Terceirização no 
Brasil: Impactos, resistências e lutas”, em Brasília.

Calendário  
de luta

Principais reivindicações da Conferência

Intersindical e diretoria conseguiram aprovar paralisação nacional contra as metas

Intersindical defendeu 17% de reajuste salarial

Nelson Ezídio
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