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Um triênio de lutas
expressivas contra a terceirização
e a precarização da categoria

BB

A diretoria, depois de muitas atividades em várias agências, se manifestando, dialogando e paralisando conseguiu
inibir alguns gerentes de cobrar metas com grupos de redes
sociais como “WhatsApp” e “Messenger” em celulares
particulares.
É importante dizer que sempre a diretoria do Sindicato combateu a prática de assédio moral. Esta luta inibiu as transgressões em várias agências nos últimos meses de 2015.

Santander

A diretoria do Sindicato paralisou, dia 30/4/14, por 24h, a
superintendência e a agência do Santander, na Pça Mauá
S/N, em Santos, por assédio moral contra os trabalhadores, que são humilhados e ameaçados com demissões
diariamente para cumprir metas impostas pelo Superintendente Regional, Celso Queiroz. O Sindicato já conversou com Celso e fez outras matérias sobre o assunto.

Bradesco

Em 2015, apuramos denúncias sobre assédios praticados
pelas regionais e por gerentes, com cobranças e ameaças
de demissão para o cumprimento de metas, vendas de
produtos e objetivos. Conforme os relatos, os funcionários estão sendo cobrados diuturnamente por e-mail, telefone da agência, WhatsApp (inclusive fora do horário de
trabalho), celular pessoal e áudios conferências. Isto fere
o acordo coletivo que determina não expor e nem divulgar nomes dos funcionários e sua produção em rankings.

Itaú

Os bancários e a diretoria do Sindicato paralisaram, das
10h às 12h, cinco agências do Itaú no Centro de Santos,
dia 18/4/13. O protesto foi nacional contra milhares de
demissões, a falta de funcionários e horário estendido de
atendimento sem contratação de trabalhadores.

Caixa

Paralisação do banco, dia 23/2/15, das 8h às 12h, em protesto contra a abertura do capital do único banco 100%
público do País na bolsa de valores. É um crime vender
o banco no mercado ﬁnanceiro e privatizá-lo, desviando
bilhões do bolso dos trabalhadores para especuladores da
bolsa. “Vamos continuar lutando contra a privatização.
Com a abertura do capital, o objetivo dos novos acionistas será exclusivamente o lucro, encerrando o papel social”, aﬁrma Eneida Koury, Secretária Geral do Sindicato.

HSBC

Estamos de olhos bem abertos, principalmente, quanto
ao emprego e o assédio moral. As pressões e ameaças se
tornaram mais intensas depois da deﬂagração do processo
de venda. Já recebemos diversas denúncias e já estamos
tomando as medidas cabíveis jurídicas e políticas.

#sempreNaLuta! Veja mais notícias específicas no site: www.santosbancarios.com.br

Eleição para nova diretoria do Sindicato dias 2 e 3 de fevereiro de 2016, VOTE!
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A GIGANTE LUTA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO E EM DEFESA DOS TRABALHADORES 2013/14/15
A categoria bancária será a mais atingida pela terceirização. A luta deve ser incessante. A terceirização amplia jornada de trabalho, rebaixa salários,
aumenta acidentes de trabalho, provoca demissão em massa, precariza condições de trabalho e extingue leis trabalhistas conquistadas com muita luta
2013

A Intersindical - Central
da Classe Trabalhadora
e o Sindicato dos Bancários de Santos e Região
tiveram papel fundamental na construção das
manifestações realizadas
em 2013/14/15 contra a
terceirização. O Sindicato
e a Central organizaram o
histórico Dia Nacional de
Luta, de 11 de julho/2013.
Antes realizaram várias
passeatas e paralisações,
juntamente com os estudantes, o Movimento Passe Livre (MPL), movimentos
sociais e sindicalistas de outras centrais.
As manifestações tiveram início com passeatas: dia 13/6/13 (Pça. Mauá/terminal de
ônibus); 17/6/13 (da Conselheiro Nébias
até a balsa de Santos /Guarujá); e 21/6/13
(Pça. dos Andradas até a entrada de Santos/Via Anchieta).
Julho na Paulista ‒ 3/7/13
Dirigentes do Sindicato foram até a Av.

A região parou

Histórico 11 de julho
Os trabalhadores da Intersindical e de
outras sete centrais sindicais nacionais
paralisaram a Baixada Santista no Dia
Nacional de Luta, 11/7/13. As paralisações
de rodovias, porto e avenidas estratégicas
das cidades da região tinham uma pauta
uniﬁcada pelo Fim do Fator Previdenciário, Jornada de 40 horas Semanais, Sem
Redução de Salário; Reajuste Digno para
os Aposentados; Mais Investimentos em
Saúde Pública, Educação e Segurança
Pública; Transporte Público de Qualidade;
Fim do Projeto de Lei 4330 que amplia a
Terceirização; Reforma Agrária; Fim dos
Leilões do Petróleo.

Paulista para marchar contra a terceirização; estatização dos transportes, passe
livre para todos, moradia popular, desmilitarização das PMs, etc.
Em 4/7/13 ‒ Dia Nacional de Mobilização dos Bancários
Os bancários cruzaram os braços na região, para denunciar o PL 4330, que seria
votado na Câmara dos Deputados, dia
9/7/13, adiado pela pressão nacional dos
bancários.

11 de julho

A luta continua em 2014

A Intersindical nasce rompendo com a
velha estrutura sindical, sendo contra o imposto sindical e dispensando estrutura de
direção presidencialista. Ela é coordenada
por um colegiado através de secretarias.
Do Sindicato dos Bancários de Santos e
Região foram eleitos na executiva: Ricardo
Saraiva Big, para a Secretaria de Relações
Internacionais; e Eneida Koury, também
para compor a direção nacional da Intersindical.

EXPEDIENTE

“Participamos do início da construção e
das lutas da Intersindical desde 2005. Con-

seguimos fundar a Central formalmente
juntamente com outros movimentos políticos, sindicais e sociais. A Intersindical
tem o objetivo de organizar e mobilizar os
trabalhadores do campo e da cidade para
o enfrentamento nas lutas de classes entre
trabalhadores e patrões. A central promove
um sindicalismo autônomo e independente
de patrões, dos governos e dos partidos.
Além de suas ações cotidianas em busca
de uma sociedade socialista”, explica Big.

Bombas na Usiminas
Às 5h30, sindicalistas da Intersindical –
Central da Classe Trabalhadora e a diretoria
do Sindicato chegam, dia 11/11/15, à Usiminas em Cubatão, para realizar manifestação pacíﬁca, contra a demissão anunciada
de mais de 4 mil metalúrgicos. Viaturas
do choque da PM e a cavalaria começam a
sair de dentro da Usiminas para dispersar
os sindicalistas com bombas, gás pimenta e
balas de borracha.

Passeata reúne mais de 30 mil
A Intersindical, dirigentes do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região, do Sindicato dos Petroleiros, o MTST, PSOL, CUT,
CTB, UNE e outras forças de esquerda par100 mil contra Cunha

Greve forte de 23 dias quebra a
intransigência dos banqueiros
Com a greve forte a categoria quebra a
intransigência dos banqueiros em 2013,
que recuaram na decisão de apenas oferecer
6,1% de reajuste (abaixo da inﬂação de
6,35%) e cobrar todas as horas extras dos
grevistas durante 180 dias. Foram 23 dias,
a segunda mais longa e a primeira em
unidades paralisadas (12.140) na história,
para conquistarmos 8% de reajuste e
8,5% no piso. Muita luta transforma uma
conquista em uma grande vitória.

ticiparam da “Quinta-Feira Vermelha contra
a Retirada de Direitos”, dia 25/06/15, com
passeata que teve início na Av. Paulista até
o Largo da Batata, em Pinheiros, na capital
paulista.
Contra a direita e por direitos

......no mesmo dia
Após as paralisações no centro de Santos,
sindicalistas e bancários deslocaram-se para
São Paulo para participar de passeata no
“Ato Contra a Direita e por mais Direitos”,
que reuniu mais de 30 mil pessoas contra a
terceirização.

Mil na ALESP contra a terceirização
Aproximadamente 1.000 trabalhadores
participaram de Audiência Pública, em São
Paulo, dia 29/6/15, lotando os auditórios da
Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (ALESP).
Quinta-feira vermelha

100 mil contra o Ajuste Fiscal e Cunha
A Intersindical, a diretoria do Sindicato,
o MTST, O MST, a UNE, o PSOL, outras

Depois da fundação da Intersindical, o Sindicato dos Bancários
de Santos e Região está tendo um papel importante nas Relações
Internacionais da Central, cujo Secretário da pasta é Ricardo Saraiva
Big. Estas relações visam fortalecer e ampliar a luta dos trabalhadores
do mundo por meio da Federação Sindical Mundial (FSM).

Nelson Ezidio

CUBA

Seminário em Santos

Protesto em Brasília adia votação da terceirização
A diretoria do Sindicato e a Intersindical participaram de protesto que reuniu
milhares de trabalhadores de todo o país, em 7/4/15, em Brasília, que provocou o
adiamento da votação do projeto de lei (PL 4330/04) que libera a terceirização.

Brasília, 7 de abril de 2015

Bolívia

1º de Maio e VI Encontro
Sindical Nuestra América

Federação Sindical Mundial
(FSM)

A INTERSINDICAL foi a Cuba, em
2014, com uma delegação de 10 pessoas
para acompanhar o Dia Internacional de
Luta dos Trabalhadores (1º de Maio), que
reuniu 1,5 milhão de pessoas, a diretoria
do Sindicato de Santos e Região fez parte
da delegação. Os companheiros também
participaram do VI Encontro Sindical
Nuestra América (ESNA) e do curso de
Atualização Política Sindical, em Havana.
Centenas de organizações sindicais e sociais de diversos países da América Latina
reuniram-se para debater os desaﬁos do
movimento sindical, especialmente nos
países centro e sul-americanos.

Entre os dias 30/6 e 2/7/14, na Cidade
de Cochabamba/Bolívia, aconteceu o
Encontro Sindical Internacional AntiImperialista com a participação da
INTERSINDICAL e mais de 50 organizações e 1.200 militantes sindicais (com 150
delegados internacionais de 24 países). A
atividade foi promovida pela FSM e COB.
O Secretário de Relações Internacionais
da INTERSINDICAL, Big, denunciou os
R$ 34 bilhões que o Governo federal e os
governos estaduais gastaram para realização da COPA DO MUNDO, dinheiro
público utilizado para ﬁnanciar empreiteiras e grandes empresas.

Encontro Sindical Internacional, Bolívia

A luta contra terceirização é internacional
Chile

Intersindical participa denunciando a
terceirização no 13º Congresso
Internacional dos Trabalhadores dos
Transportes. A atividade reuniu delegações
de 24 países e aconteceu em Santiago, no
Chile, entre os dias 5 e 7/9/14. O congresso
foi organizado pela União Internacional dos
Sindicatos dos Trabalhadores dos
Transportes, Federação Sindical Mundial,
Confederação Nacional Unitária dos
Trabalhadores do Transporte e Aﬁns do
Chile e a Federação Unitária do Transporte
da América Latina e Caribe.
Chile

Dirigentes sindicais chilenas estiveram em
Santos e convidaram a diretoria do
Sindicato para participar do curso da I
Escola de Formação de Política Sindical, do
Chile, realizado de 17 a 19/11/14. Uma
delegação foi enviada e explicou a terceirização no Brasil.
Na ocasião, Big fez uma palestra explicando o processo de terceirização que os governos, deputados e senadores ligados aos
empresários, ruralistas e banqueiros querem
impor aos trabalhadores brasileiros.

Congresso de fundação da Intersindical
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Usiminas

Política Internacional em defesa dos trabalhadores

Terceirização é a máscara para a
exploração do capital
Sindicato organiza o Seminário Nacional da Intersindical: Terceirização,
Destruição de Direitos e Resistência
Social, realizado dia 18/10/14, na sede.
Participação de cerca de 300 pessoas na
luta contra a precariedade do trabalho.

Filiação à FSM | A Intersindical e o Sindicato participaram do Simpósio
Sindical Internacional, de 1 a 3/10/15, em São Paulo, em homenagem aos 70
anos da FSM. No evento o Sindicato ﬁliou-se a Federação

Seminário em Brasília

centrais sindicais e dezenas de movimentos
reuniram 100 mil pessoas, que marcharam
em São Paulo, dia 20/8/15, contra o ajuste
ﬁscal e Eduardo Cunha.

Dia Nacional de Paralisação
Mais de 600 trabalhadores de várias categorias paralisaram, dia 29/5/15, das 5h40 às
8h30, a Baixada Santista. As paralisações
ﬁzeram parte do calendário das centrais
sindicais no “Dia Nacional de Paralisação
e Manifestações Contra a Terceirização, as
Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665, o
Ajuste Fiscal e em Defesa dos Direitos e da
Democracia”.

Greve 2013

Wilson Dias/Agência Brasil

Fundada Intersindical ‒ Central da
Classe Trabalhadora
Foram 353 delegados eleitos por suas categorias de várias cidades e estados do Brasil
que participaram da fundação da Intersindical - Central da Classe Trabalhadora,
dia 30/3/14. O Congresso reuniu mais de
1.000 pessoas e aconteceu em São Paulo,
capital, nos dias 28, 29 e 30.

A terceirização escraviza os
trabalhadores!
Dirigentes e militantes da Intersindical,
entre eles diretores do Sindicato,
participaram ativamente do Seminário
“A Terceirização no Brasil: Impactos,
Resistências e Lutas”, que aconteceu
em Brasília nos dias 14 e 15/8/14.

Paralisação de agências em Santos.....
Os bancários paralisaram 21 agências
no centro de Santos, das 7h às 12h, dia
15/4/15.

Agências paralisadas em Santos

TERCEIRIZACAO

Bancárias participam da
Marcha do Dia Internacional
das Mulheres
As bancárias de Santos e Região,
juntamente com a diretoria do Sindicato, participaram, dia 8 de março de 2014, da marcha para exigir
8 de março de 2014
igualdade, liberdade e autonomia.
A marcha teve início no vão livre
do MASP. Além da Paulista, foi
diversos debates em que a sociedade ainda
percorrida a Av. Consolação até a Praça
precisa avançar no combate à opressão
Roosevelt. Cerca de cinco mil mulheres
de gênero, assim como orientação sexual,
e homens ocuparam as ruas no Dia Interraça e por conta da exploração capitalista.
nacional das Mulheres, para denunciar os

Em 2015, luta árdua

Brasil

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:

Secretário da FSM faz palestra no
Sindicato

facebook.com/santosbancarios

O cubano Ramon Cardona, secretário da
Federação Sindical Mundial (FSM) na

América Latina e Caribe, e integrante da
Central de Trabalhadores de Cuba (CTC),
esteve em Santos dias 24 e 25/2/15, a
convite do Sindicato e da Intersindical.
Cardona participou de uma reunião com a
diretoria do Sindicato para explicar sobre o
objetivo da FSM no mundo trabalhista. E
também fez debate sobre a atual conjuntura
política mundial.
A FSM foi fundada em Paris, em 1945.
É a organização sindical internacional
mais antiga e fundadora da Organização
Internacional do Trabalho – OIT. Segue a
linha do movimento classista e luta contra o
capital e o imperialismo, por uma sociedade
sem exploração do homem pelo homem.
Tem representantes na ONU, Unesco, FAO
e OIT. Atualmente tem 80 milhões de membros em 120 países.
Peru

1ª Conferência Latina Americana de
Bancários
A 1ª Conferência Latina Americana de
Bancários, organizada pela FSM, realizada
dias 26 e 27/08/15, em Lima/Peru reuniu bancários de nove países: Argentina,
Uruguai, Venezuela, Equador, Panamá,
Peru, Colômbia, Nicarágua e Brasil.
“Fomos debater as condições de trabalho
dos bancários latinos e percebemos que os
bancários da Venezuela e Equador estão
mais avançados na defesa de seus direitos,
onde os bancos foram estatizados pelos governos socialistas”, esclarece Eneida Koury,
da Coordenação Nacional da Intersindical e
Secretária Geral do Sindicato.
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Cultura, esporte e lazer

“A cultura ajuda a formar uma visão crítica sobre a
realidade do trabalhador”, diz Eneida Koury, Secretária Geral do Sindicato.
“Aliamos a cultura com o momento político sindical. Achamos muito importante um sindicato,
além de ser combativo, fomentar a cultura. Lutar é
imprescindível, mas a cultura é fundamental para
mudar a forma de pensar de um povo”, explica Big.

Este Sindicato
investe em cultura!
Coral, Violões, Teatro e Espanhol
As inscrições para o coral, a orquestra de violões, aulas de teatro ou espanhol são totalmente gratuitas e não precisa ter experiência. Mais informações pelo fone 3202.1670.

Aula de espanhol

Teatro

Revista resgata história da categoria no golpe
de 1964
Em 11 de abril de 2014, depois de 50 anos da intervenção no Sindicato dos Bancários de Santos e Região
pelos golpistas em 1964, a diretoria realizou uma sessão
da Comissão Nacional da Verdade (CNV), na sede. Na
ocasião, foi lançada a revista: A “perigosa” unidade
dos trabalhadores na “Moscou Brasileira”, que aborda
a organização dos trabalhadores no Fórum Sindical de
Debates, o Navio Prisão Raul Soares e como as ditaduras atingiram a categoria perseguindo-a de 1944 até
1976.

Patrimônio

Coral

Orquestra de violões

2ª Prêmio Notáveis da
Cultura
A 2ª edição do Prêmio Notáveis
da Cultura lotou o Teatro Guarani, em Santos, para homenagear
artistas nas áreas da música, artes
cênicas e literatura, dia 31/10/15.
O evento é uma iniciativa do maestro Antonio Manzione promovido pelo Sindicato.

Equipe de advogados é reformulada, com
maior número de proﬁssionais, com horários de atendimento ampliados. A equipe
atende nas áreas trabalhistas, cível e criminal, das 9h às 18h. Informações pelo
fone 3202.1670. O associado ainda
conta com dentistas, salões de festas,
piscina, campo de futebol soçaite e
toda uma equipe de proﬁssionais para
atendê-los. A frota foi reformulada
com carros 0 Km, para atender as
ocorrências contra os bancários como
assédio moral, falta de condições de
trabalho, greves, paralisações e outras.

Soçaite, que é realizado no Complexo
Esportivo dos Bancários, cuja reforma foi
concluída em junho de 2015, com nova
cobertura, pintura de todo o local, câmeras
de monitoramento e lateral vazada para
maior ventilação.

Quadra reformada
2ª edição do Prêmio Notáveis da Cultura

A diretoria do Sindicato promove
todo o ano o Campeonato de Futebol

Reforma da quadra

AVISO DE REGISTRO DE CHAPA PARA ELEIÇÃO
A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, nos termos do artigo 64º do Estatuto Sindical, comunica que foi registrada uma chapa para concorrer às eleições do triênio 2016/2019, a que se refere o resumo do Edital publicado no dia 30 de novembro de 2015, no Jornal “A TRIBUNA”, página C-3 relacionando abaixo, em ordem numérica de inscrição, a chapa
que efetuou o registro e os nomes dos respectivos candidatos, na forma requerida à Comissão Eleitoral, DECLARANDO aberto o prazo de 3 (três) dias, para impugnação constante do artigo 64º, parágrafo primeiro,
que começa a ﬂuir a partir do dia 11 de dezembro de 2015.
Eneida Figueiredo Koury
Ricardo Luiz Lima Saraiva Big
Marcia Regina Peres Freire
Elcio Martins da Quinta
Roger Luis de Souza Gonçalves
Marcio da Silva Fidencio
Carla Renata Silva Alvarez
Fabiano de Magalhães Couto
Sergio dos Santos Cabeça
Sirandi da Silva Santos
Messias Ferreira dos Santos
Daniel Pereira Mandu Filho
Estevam Willians de Souza

EXECUTIVA

Presidente
Secretário Geral
Secretária Geral Adjunta
Secretário de Finanças
Secretário de Finanças Adjunto
Secretário de Administração
Secretária de Mulheres
Secretário de Imprensa e Comunicação
Secretário de Formação e Relações Sindicais
Secretária de Segurança e Saúde Do Trabalhador
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer
Secretário de Assuntos Previdenciários
Secretário de Assuntos Jurídicos

CONSELHO FISCAL EFETIVOS

Léo Ventura Quidicomo
Humberto de Almeida Figueiredo
Jose Augusto da Silva Filho

REP. APOSENTADOS EFETIVOS

Dionísio Duarte
Claudio Rodrigues dos Santos

CONSELHO FISCAL SUPLENTES

Raphael dos Prazeres Fernandes
Andre Elias Ponte de Vasconcelos
Fabiane Pinheiro Alves

REP. APOSENTADOS SUPLENTES

Claudio Rodrigues Izidorio
Valeria Emmerich Paula de Castro

SUPLENTES

Ednilson Alexandre dos Santos
Pedro de Castro Júnior
Maria Odete F. Xavier de Oliveira Gaspar
Aline Sandoval
Jose Marcelo Brandão
Ana Carolina Gonçalves Nogueira
Manuel Augusto Baddini de Paula
Mariana Alvarenga Bovolin Reis
Nelson Tadeu de Araujo
Priscila Robalo Groke Cascardi
Vanessa Maria Gouvea Gonçalves
Roberta Guimarães da Quinta
Charles Jose Ribeiro da Silva

REP. JUNTO A FEDERAÇÃO EFETIVOS

Alexsandro da Silva Abud Ramos
Reinaldo Martins dos Anjos

REP. JUNTO A FEDERAÇÃO SUPLENTES
Claudio Roberto Salgado Prado
Andre Fernandes Pedro Santos

DIRETORES REGIONAIS EFETIVOS

Guarujá/Vic. Carvalho/Bertioga
Lilian Venesia da Silva
São Vicente/Praia Grande
Fernando Henrique de Sousa
Cubatão
Viníssio Martins Clemente

Litoral: Mongaguá/Itanhaém/Peruíbe
Andre Sabbag Van Dinteren

DIRETORES REGIONAIS SUPLENTES
Guarujá/Vic. Carvalho/Bertioga
Marcos Roberto da Silva
São Vicente/Praia Grande
Priscila Roseane Germano
Cubatão
Andrea Paolillo Crescenzo Braga
Litoral: Mongaguá/Itanhaém/Peruíbe
Carmen Dias Novoa

Santos, 11 de dezembro de 2015
Comissão Eleitoral: Walmir Gomes, Manoel Barros Neto e Ulisses Casari

A chapa 1 é a única registrada para eleição do Sindicato

Eleição para nova diretoria do Sindicato dias 2 e 3 de fevereiro de 2016, VOTE!

