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Pelo presente Edital, a Comissão Eleitoral faz saber que será realizada eleição dos membros dos órgãos que compõem o Sistema Diretivo do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região e os respectivos Suplentes, para o triênio 2016/2019, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2016, no perí-
odo das 9h  às 17h, na sede deste Sindicato sito à Avenida Washington Luiz, nº 140, Santos/SP, e nas cidades de Guarujá, São Vicente,  Distrito de Vicente de Carvalho, 
Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, sendo que, além das mesas coletoras de votos fi xas, que serão instaladas na sede do sindicato,  nos 
termos do estatuto Sindical da entidade, serão instaladas também mesas coletoras itinerantes designadas pela Comissão Eleitoral, que percorrerão os locais de trabalhos 
nas cidades de  Santos, Guarujá, São Vicente, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, fi cando, neste ato, aberto 
o prazo de 10 (dez) dias para registro de chapas, prazo este que começará a fl uir da data da publicação deste edital, encerrando-se, portanto, no próximo dia 09 de de-
zembro de 2015, o prazo para registro das chapas. O requerimento, acompanhado de TODOS os documentos exigidos para o registro de chapas, será dirigido à Comissão 
Eleitoral e protocolado na secretaria da entidade que funcionará, no período destinado ao registro de chapas, de segunda à sexta-feira, nos horários das 9h às 17h, para 
atendimentos concernentes ao processo eleitoral,  nos termos do artigo 62, parágrafo 2º do referido Estatuto. Caso não seja obtido quórum em primeira eleição, a segunda 
votação será realizada nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016.  Não conseguindo quórum, também, na segunda votação, a eleição em terceira votação, será realizada nos 
dias 23 e 24 de fevereiro de 2016. Ambas nos mesmos termos da primeira eleição, e conforme o estatuto. Santos, 30 de novembro de 2015.
 

Comissão Eleitoral
WALMIR GOMES

MANOEL BARROS NETO
ULISSES CASARI

Edital: Eleições Sindicais

A diretoria do Sindicato deu início ao processo 
eleitoral para eleger a nova diretoria da entidade 
no triênio 2016/2019. Todos os associados terão 
a oportunidade de avaliar o trabalho desenvolvi-
do nas últimas gestões. Como a valorização do 
patrimônio e as lutas em defesa da categoria.

Em Assembleia Geral Ordinária, às 19h, 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, 
na sede do Sindicato, Av. Washington Luiz, 
140, foi eleita por unanimidade a Comissão 
Eleitoral que irá coordenar o processo elei-

toral do Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região, para o mandato 2016/2019. A 
Comissão é composta por três associados: 
Manoel Barros Neto, Walmir Gomes e 
Ulisses Casari.

Processo eleitoral é aberto no Sindicato
ELEIÇÕES SINDICAIS

Comissão Eleitoral foi eleita

A votação foi unânime para eleger a Comissão Eleitoral

Walmir, Manoel e Ulisses compõem a Comissão Eleitoral
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O fortalecimento da luta por melhores condi-
ções de trabalho, mais direitos e uma melhor 
remuneração da categoria bancária surge a 
partir de uma maior participação dos trabalha-
dores. Isto somente é possível com a sindica-
lização para manter viva a luta sindical, que 
é responsável pela maior parte dos direitos e 
conquistas dos trabalhadores. 

O nosso sindicato participa com destaque 
nacional das principais lutas políticas sindicais 
desde 1933, quando foi fundado.

Exemplos recentes dessas conquistas do 
Sindicato para os bancários e bancárias são os 
auxílios alimentação e refeição, cesta-básica, 

convênio médicos subsidiados ou gratuitos, 
13º cesta, os reajustes salariais acima da infl a-
ção, a jornada de seis horas, as portas girató-
rias e os equipamentos de segurança obrigató-
rios, a Participação nos Lucros e Resultados, 
entre outras.

A maior parte dos direitos foi conquistada com 
grandes greves, prisões e até mortes de bancá-
rios durante décadas. 

O associado ainda tem a sua disposição, gra-
tuitamente, dentistas, nova equipe de advoga-
dos para defendê-los nos campos trabalhista, 
cível, criminal e previdenciário; salão de festas 
com desconto de 50%, piscina, campo de fute-
bol soçaite e toda uma equipe de trabalhadores 
profi ssionalizados para atendê-los.

SINDICALIZE-SE E TENHA O SINDICATO 
AO SEU LADO PARA DEFENDÊ-LO!

Defenda e proteja seu salário, direitos e 
emprego

A unidade nos garante a vitória

Dirigentes sindicais de todo o país, que re-
presentam os bancários do HSBC, estiveram 
reunidos em Curitiba, nos dias 19, 20 e 21/11, 
para avaliar as ações já realizadas em defesa 
do emprego dos trabalhadores, com a transição 
das operações do banco inglês ao Bradesco, 
além de debater quais serão os próximos pas-
sos desta luta.

“Estamos de olhos bem abertos principal-
mente quanto ao assédio moral. As pressões 
e ameaças se tornaram mais intensas depois 

da defl agração do 
processo de ven-
da. Já recebemos 
diversas denúncias 
e já estamos to-
mando as medidas 
cabíveis jurídicas 
e políticas”, afi rma 
Reinaldo Martins, 
dirigente do Sindi-
cato que esteve na 
reunião represen-
tando os funcioná-
rios da Baixada Santista.

Ações jurídicas
Em novembro, o movimento sindical entrou 
com um Mandado de Segurança que pede 
acesso ao Banco Central às informações do 

processo de compra e venda. O BC já ofi ciali-
zou sua posição contrária à abertura das infor-
mações, por se tratar de um processo sigiloso, 
mas a ação ainda não foi julgada. Agora, os 
bancários aguardam o julgamento, que deve 
acontecer nos próximos dias.

Dirigentes sindicais do HSBC se reúnem 
em Curitiba

Nos últimos 12 anos (2004 a 2015), os 
bancários tiveram 20,84% de reajuste 
acima da infl ação e 42,3% nos pisos, 
enquanto grande parte de outras 
categorias não conseguiu nem a 
reposição do índice infl acionário

Reunião debateu os próximos passos 
na luta em defesa do emprego e 
contra o assédio moral no nossono nosso

empregoemprego nao
i

Assédio aumentou dentro das unidades
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A Intersindical – Central da Classe 
Trabalhadora, estudantes, pais, servidores públi-
cos,  entidades e movimentos sociais se colo-
caram frontalmente contra a chamada “reorga-
nização” do ensino escolar estadual imposto na 
marra e arbitrariamente pelo governo Geraldo 
Alckmin (PSDB). Com a radicalização do 
governador Alckmin em não discutir, ouvir e ne-
gociar democraticamente com a sociedade, mais 
de 170 escolas estaduais foram ocupadas. “São 
311 mil alunos que serão afetados diretamente 
por esta atitude intransigente de Alckmin”, aler-
ta Ricardo Saraiva Big, presidente do Sindicato 
e Secretário de Relações Internacionais da 
Intersindical – Central da Classe Trabalhadora.

A Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), procurada 
por estudantes e professores, debateu a “reestru-
turação” e divulgou uma moção contrária a ela, 
encaminhando seu resultado para a Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo. Em sua 
moção, a Faculdade de Educação destaca que:

  “Parece que o governo Geraldo Alckmin se 
recusa a debater de forma transparente e demo-
crática essa grande mudança, que afetará milha-
res de professores e milhões de estudantes ”.

  “Parece que o governo não está realizando 
uma reorganização visando à melhoria da edu-
cação oferecida pela rede estadual, pelo contrá-
rio, parece ser uma reforma administrativa que 
visa reduzir gastos da educação e abrir espaço 

para parcerias com o setor privado”.

  “O fechamento de dezenas de escolas impli-
cará na demissão de professores e funcionários, 
deslocamento de estudantes, remoções, destrui-
ção do patrimônio público, etc”.

  “É nesse contexto que a fl exibilização 
curricular é também proposta, pois abre mais 
espaço para as parcerias com o setor privado, 
que passam a atingir diretamente as atividades 
correlacionadas ao currículo. A lógica empresa-
rial passa a orientar ainda mais a organização da 
escola”.

Na Baixada, a primeira escola ocupada pelos 
estudantes foi a EE Cleóbulo Amazonas Duarte, 
na Encruzilhada, em Santos, onde a Intersindical 
deu apoio logístico fornecendo alimentação, 
assessoria jurídica e de comunicação como em 
outras unidades de ensino de São Paulo.

Logo depois foram ocupadas a EE Azevedo 
Junior, também em Santos; e a EE Renê 
Rodrigues Moraes, em Guarujá. Já são mais de 
170 escolas ocupadas pacifi camente no Estado 
de São Paulo contra a intransigência do governo 
do PSDB. Alckmin pretende fechar cerca de 10 
unidades na região e 94 em todo o Estado.

Intersindical apoia estudantes contra 
desorganização da Educação

Alexandre M
aciel

Rovena Rosa/Agência Brasil
N
ivaldo Alves

Rovena Rosa/Agência Brasil

Intersindical apoia ocupações em todo o Estado contra a privatização

EE Diadema

EE Caetano de Campo

EE Fernão Dias

Alckmin somente não utilizou a tropa de choque contra os estudantes porque a justiça barrou


