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Aulas de teatro: inscrições abertas

A 18ª Festa do Chope promovida pelo Sindi-
cato dos Bancários de Santos e Região acon-
tece no Dia do Bancário, 28 de agosto (sexta-
-feira), no Ilha Porchat Clube (Alameda Paulo 
Gonçalves, 61- São Vicente).

A novidade fica por conta do chope Heineken, 
que será servido à vontade aos convidados. A 
festa começa às 22h e segue até às 2h. Tam-
bém serão servidos refrigerantes e água. As 
bandas Digo e Vibephonicos (samba-rock, 
soul e MPB) e Back Jack (clássicos do rock), 
além da animação do DJ Juba Garcia pro-

porcionam shows para o público devido ao 
sucesso do ano passado.

O convite custa R$ 50,00 (mesmo valor do 
ano passado). Quem é sindicalizado tem a 
vantagem de poder levar um (a) acompanhan-
te, além de ganhar uma caneca da festa. 

Em breve os ingressos estarão disponíveis 
para venda. Você pode garantir o seu por meio 
dos diretores ou na sede do Sindicato, que fica 
na Avenida Washington Luiz, 140, Encruzi-
lhada, Santos. O telefone é (13) 3202.1670.

Partidas disputadíssimas marcaram a roda-
da de abertura do 4º Campeonato de Futebol 
Soçaite. Os jogos aconteceram, sábado (27/6), 
no Complexo Esportivo Antônio Guarnieri 
(Avenida Santista, 790, Morro da Nova Cin-
tra, Santos). No primeiro jogo da Chave A, o 
Bradesco/Ponta da Praia venceu o BB por 6 
x 5. Pela Chave B, o Itaú venceu o Santander 
por 6 x 5 . Entre as partidas foi realizado um 
jogo de futebol feminino de bancárias. Partici-
pe e venha torcer pelos seus times, os jogos 
acontecem aos sábados. Veja a tabela no site: 
www.santosbancários.com.br
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Soçaite inicia com 22 gols em duas partidas

O Sindicato abre inscrições para AULAS DE 
TEATRO totalmente gratuitas, a cargo da 
professora Virginia Nascimento. As inscrições 
podem ser feitas diretamente na secretaria da 
entidade ou pelo fone (13) 3202.1670. 

Virginia é Profissional em Artes Cênicas há 
26 anos, nas funções de diretora teatral, atriz e 
dubladora credenciada ao Sated-SP (Sindicato 
dos Artistas de São Paulo). Como atriz parti-
cipou de inúmeros espetáculos teatrais entre 

eles “Direito de Escolha” com direção de 
Esther Góes, “Quando as Máquinas Param”, 
de Plínio Marcos, “A mulher sem pecado” de 
Nelson Rodrigues entre outros. 
No cinema destacou-se 
em “Noites de Cólera” de 
Roberto Melchior. Atual-
mente dirige o espetáculo 
teatral musical “Ditadu-
ra- Cárcere de Ideias” em 
cartaz na cidade de São Paulo.

Manhã:  
Terças-feiras das 9h30 às 11h30 
(para alunos de 4 a 12 anos)

Noite:  
Quintas-feiras das 19h às 21h 
(para alunos a partir de 13 anos)

Turmas e horários

Uma das atrações  
foi o jogo feminino

18ª Festa do Chope no Ilha Porchat Clube

Tradicional festa dos bancários

Messias Ferreira
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O Acordo Coletivo 2014, assinado entre a Fenaban e o movimento sindical, prevê (na Cláusula 
26ª alíneas E,F e G) a pré-aposentadoria, ou seja, estabilidade por 24 meses anteriores a data de 
aposentadoria (homens com 28 anos e mulheres com 23 anos de banco). Porém, no caso dos funcio-
nários incluídos na alínea “E” (5 anos de banco e estabilidade de 12 meses anteriores) é preciso que 
façam uma carta e protocolem no banco solicitando o direito garantido pelo acordo da categoria, caso 
contrário perderão a pré-aposentadoria. Os bancários do BB e CEF também têm o mesmo direito.

A diretoria do Sindicato participou da Confe-
rência Interestadual da Federação de SP/MS, 
dias 2 e 3 de julho, em Itanhaém, para orga-
nizar a Campanha Salarial 2015. 

Os bancários de Santos e Região (filiados à 
Intersindical – Central da Classe Trabalha-
dora) defendem o índice de 25,55%, sendo 
9,17% referentes à inflação estimada do perí-
odo (setembro de 2014 e agosto de 2015), e 
15% referentes à lucratividade dos bancos e à 
rentabilidade dos seus patrimônios líquidos.

Para a PLR, a reivindicação é de 25% distri-
buída linearmente para todos os bancários. 
Confira a tabela ao lado.

O Plano foi apresentado pelo Banco do Brasil 
dia 17/6. De acordo com o banco, podem ade-
rir ao PAI os funcionários que, em 19 de maio 
deste ano, tinham mais de 50 anos de idade 
e 15 anos de trabalho na instituição. Para os 
funcionários oriundos de bancos incorporados 
será contado o período incluindo o tempo de 
banco de origem. Segundo o BB, o plano será 
de livre escolha e não haverá nenhuma pressão 
para adesão. Os bancários que não tiverem 
interesse em se desligar continuarão suas ativi-
dades normalmente na empresa.

O público-alvo são trabalhadores que desde 19 

de maio de 2015 já podem se aposentar pelo 
INSS ou que tenham completado 50 anos de 
idade e 15 anos de empresa. Os oriundos de 
outras instituições financeiras terão contado o 
tempo antes da incorporação. Segundo o banco 
o PAI deverá desligar 7 mil bancários. O PAI 
diminuirá o já desfalcado quadro de funcioná-
rios do BB, o que vai aumentar a sobrecarga 
de trabalho.

PROBLEMAS GERADOS PELO PAI

1 - O banco vai contar o tempo antes da in-
corporação.  Em contrapartida, não conta esse 

período na hora de considerar tempo de CCV, 
de casa e cursos para contagem da pontuação 
de mérito;

2 - O PAI pode trazer complicações também 
aos bancários englobados pelos planos de saú-
de e de previdência do banco. Para se aposen-
tar com direito à Cassi, o funcionário deverá 
ter contribuído com o plano por pelo menos 
240 meses, conforme regulamento. Quem tiver 
15 anos de Previ e 50 anos de idade, mas não 
contribuiu durante 20 anos com a Cassi, não se 
aposentará com o plano de saúde. Já os bancá-
rios abarcados no Economus só conseguirão 
receber a previdência complementar se estive-
rem aposentados pelo INSS. 

A janela para adesão vai do dia 22 de junho até 
10 de julho e o processo de desligamento será 
entre 13 de julho e 14 de agosto. Mais infor-
mações no site: www.santosbancarios.com.br

Pré-aposentadoria: 
atenção bancários 
em geral

Conferência Interestadual para 
organizar a Campanha Salarial

BB: muito cuidado, o PAI pode trazer problemas
A diretoria do Sindicato avalia que o Plano de Aposentadoria Incentivada 
(PAI) vai desfalcar ainda mais o quadro de funcionários e pode afetar planos 
de saúde e de previdência de muitos trabalhadores que fizerem adesão. O 
Sindicato orienta que pressões para adesão devem ser denunciadas. Muito 
estudo do Plano antes de aderir

 È Índice do reajuste de 25,55%
 È PLR Linear de 25% para todos os bancários
 È Piso do Dieese
 È Promoção de igualdade de oportunidades
 È Defesa da jornada de 6 horas
 È Fim das metas
 È Reposição das perdas salariais
 È Defesa do emprego
 È Saúde do trabalhador
 È Segurança bancária
 È Isonomia
 È Aumento imediato do nº de empregados
 È Estatização do Sistema Financeiro
 È Auditoria da Dívida Pública
 È Ratificação da Convenção 158 da OIT
 È Arquivamento do PL 4330 (PLC 30/2015)

Propostas defendidas pelo 
Sindicato e a Intersindical:

Eneida fez parte da mesa sobre a terceirização

W
almir Gomes
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A Intersindical - Central da Classe 
Trabalhadora, dirigentes do Sindi-
cato dos Bancários de Santos e 
Região, do Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista, o MTST, PSOL, 
CUT, CTB, UNE e outras forças de 
esquerda participaram da “Quinta-
-feira Vermelha contra a Retirada 
de Direitos”, dia 25/06, com passeata 
que teve início na Av. Paulista. 
Milhares de trabalhadores, militantes 
políticos e sociais, estudantes, donas 
de casa e jovens concentraram-se a 
partir das 17h do Museu de Arte de 
São Paulo (MASP). A marcha teve 
início às 18h30 com mais de 30 mil pessoas e 
dirigiu-se até o Largo da Batata, em Pinheiros, 
na capital paulista.

Os manifestantes marcharam por três horas 
discursando em carros de som a favor do Ajuste 
Fiscal nas Contas dos Ricos, Mais Direitos, 
Contra a Reforma de Eduardo Cunha, Contra o 
Financiamento Empresarial às campanhas elei-
torais, Contra a Terceirização, Não à Redução 
da Maioridade Penal, Pelo Fim do Fator Previ-

denciário, exigir mais verbas para moradias 
do plano Minha Casa Minha Vida, Contra a 
Progressividade na Idade de Aposentadoria e 
Contra o Conservadorismo.

INTERSINDICAL – exploração da 
Terceirização 
Os militantes da Intersindical empunhavam 
faixas e bandeiras gritando: “Não, Não, Não 
à Terceirização”. “Estamos marchando e 
paralisando a cidade de São Paulo contra a 

Terceirização que pode exterminar 
empregos e os direitos trabalhistas 
rasgando a CLT e transformando o 
trabalho em escravidão, como querem 
os patrões. Estamos denunciando à 
população as manobras do deputado 
Eduardo Cunha para fazer uma 
reforma política que interessa somente 
aos banqueiros e empresários, o 
ajuste fiscal do governo federal que 
retira direitos e dinheiro do bolso 
do trabalhador e ainda aumenta seu 
tempo de aposentadoria, entre outras 
pautas conservadoras que massacram 
a classe trabalhadora”, explica 

Ricardo Saraiva Big, Secretário de Relações 
Internacionais da Intersindical e Presidente do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região.

Projeto da Terceirização está no Senado 
O Projeto de Lei nº 4330/04, que permite a 
terceirização de qualquer tipo de atividade 
econômica, foi aprovado na Câmara dos Depu-
tados, agora, tramita no Senado da República 
como PLC 30/15. Manifeste-se contra.  
PARTICIPE!

Aproximadamente 1.000 trabalhadores parti-
ciparam de Audiência Pública, em São Paulo, 
dia 29/6/15, lotando os auditórios Franco 
Montoro (ao vivo sob a presidência do senador 
Paulo Paim), Paulo Kobayashi (telão), além 
do plenário Juscelino Kubitschek (telão) da 
Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) contra o Projeto de Lei nº 
4330/04, que permite a terceirização de qual-
quer tipo de atividade econômica, aprovado 
na Câmara dos Deputados e, agora, tramita no 
Senado da República como PLC 30/15. 

Integrantes da Intersindical – Central da Classe 
Trabalhadora, dirigentes do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região participaram 
junto a trabalhadores de várias centrais sindi-
cais, confederações, federações e sindicatos do 

Estado.

Segundo Ricardo Saraiva Big, Secretário 
de Relações Internacionais da Intersindical 
e Presidente do Sindicato, os trabalhadores 
precisam sair às ruas para lutar contra a 
terceirização. “Precisamos nos conscientizar 
de que a terceirização é nada menos que 
a escravidão do século 21 e construir uma 
greve geral contra o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 30/15 que tramita no Senado (antigo PL 
4330)”, afirmou Big.

Vários auditores, procuradores e magistrados 
do trabalho utilizaram a palavra para desmas-
carar a terceirização e seus interlocutores, 
que mentem quando dizem que trará mais 
empregos e regulamentação. Muito pelo 

contrário, trará mais desemprego e desregula-
mentação de direitos. E ainda afirmaram cate-
goricamente que: a terceirização é a escravidão 
moderna!

Mais de 30 mil marcham contra a TERCEIRIZAÇÃO, 
ajuste fiscal e por mais direitos

Cerca mil trabalhadores lotam Assembleia 
Legislativa contra Terceirização

Os trabalhadores se organizam contra a terceirização

Mais audiências serão realizadas nos Estados
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