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O Sindicato abre mais um canal de comunica-
ção com os bancários por meio do aplicativo 
Whatsapp.Parareceberinformaçõesespecífi-
cas sobre o banco onde trabalha e notícias de 
interesse geral da categoria, o bancário precisa 
cadastrar em seu celular o telefone do Sindicato:  
(13) 9 9209 2964.

Em seguida, basta acessar o seu Whatsapp e 
enviar uma mensagem para o Sindicato infor-
mando em qual banco trabalha e seu nome. 

Cadastrou o número do Sindicato em seu celular 
(com sistema operacional Android), mas ele não 
aparece na sua lista de contatos do aplicativo? 
Nesse caso, clique nos três pontinhos que apare-
cem no canto superior direito do Whatsapp e de-

pois selecione a opção “atualizar”. Em seguida 
você conseguirá encontrar o celular do sindicato 
para enviar sua mensagem de cadastro. 

Além de o Sindicato enviar informações impor-
tantes para a categoria, todas as mensagens rece-
bidas no aplicativo serão enviadas à diretoria do 
Sindicato para que sejam tomadas as medidas 
necessárias. O número não recebe ligações por 
meio do Whatsapp.

Outras redes sociais 
Agora o Whatsapp faz parte do conjunto de 
redes sociais onde o Sindicato está presente. 
Acompanhe os Bancários de Santos e Região 
também pelo Facebook,Youtube, Twitter  e 
Google+.Nãofiquedefora!

Passo a passo para o Whatsapp 
Passo 1: Cadastre na agenda do seu celular o 
telefone do Sindicato (13) 9 9209 2964.

Passo 2 (para celulares com Android): Entre 
no Whatsapp, acesse a opção “contatos”,  depois 
clique nos 3 pontinhos no canto superior direito 
e escolha “atualizar”.

Passo 3: Acesse o número do Sindicato no 
Whatsapp e envie uma mensagem com seu 
nome e o banco onde trabalha.

Whatsapp é mais um canal de 
comunicação do Sindicato

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
ganhou ação, na 7ª Vara da Justiça do Traba-
lho de Santos, contra o Santander pelo reajuste 
unilateral de aproximadamente 30%, além de 
mensalidades conforme a faixa etária, nos Pla-
nos de Saúde para os funcionários. Em sua de-

cisão, o juiz Igor Cardoso Garcia, citou 
que: o Santander promoveu alteração 
sem dialogar com seus atuais e antigos 
empregados, tampouco com o sindicato 
profissional,oquenãoseadmite.

Portanto, julgou procedente o pedido 
do Sindicato em anular a alteração na 
forma de custeio do plano de assistên-
cia médica prestada pelas operadoras 
Bradesco Saúde e Unimed para todos 
os funcionários (incluindo-se os futuros 
empregados) e no caso da Cabesp - para 
os empregados oriundos do Banespa, admitidos 
até 20.11.2000. 

Além disso, determinou que o banco restabeleça 
as condições contratadas existentes anteriormen-
te no prazo de 48 horas, a ação é válida a partir 

de 21/01/2016. O descumprimento da obrigação 
acarretará a multa de R$ 10 mil por dia e por 
trabalhador afetado (atuais e antigos emprega-
dos, aposentados ou não) para o Fundo de Am-
paro ao Trabalhador e multa de R$ 200 mil para 
a União. O banco ainda poderá recorrer.

Vitória do Sindicato contra reajuste no 
Plano de Saúde no Santander
A vitória em 1ª Instância, contra 
o aumento nos planos de saúde, 
abrange os funcionários do 
Santander da base dos Bancários 
de Santos e Região (incluindo-se os 
futuros empregados), atendidos pelo 
Bradesco Saúde, Unimed e no caso da 
Cabesp - os empregados oriundos do 
Banespa, admitidos até 20/11/2000
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Entre os dias 18 e 20 de Março de 2016 será 
realizado o 1º Congresso Nacional da Inter-
sindical - Central da Classe Trabalhadora. O 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região, 
filiadoàCentral,enviarádelegadospara
participar. O presidente do Sindicato, Ricardo 
Saraiva Big é da Executiva Nacional e o atual 
Secretário de Relações Internacionais e Eneida 
Koury da Coordenação Nacional da Central.

A Intersindical foi fundada em março de 2014 
ejáfiguranocenárionacionalcomoimpor-
tante referência de luta classista, democrática 
e independente. Sua participação está sendo 
decisiva nas lutas contra a terceirização, o 
ajustefiscaleoataqueaosdireitosdostraba-
lhadores no Congresso Federal. Seu papel na 
construção da unidade, principalmente através 
da Frente Povo Sem Medo, também é uma 

característica que demonstra a importância da 
Central neste período tão complexo da vida 
brasileira.    

A participação nas lutas dos ramos e catego-
rias, principalmente nas campanhas salariais, 
através dos sindicatos, da militância e da 
direção da Central foi também fundamental 
para fortalecer a classe trabalhadora e impedir 
o arrocho salarial e rebaixamento dos direitos.

O internacionalismo também foi uma marca 
de sua atuação, com a participação em diver-
sas atividades internacionais, particularmente 
na América Latina e Caribe. A aproximação e 
o debate com a Federação Sindical Mundial, 
apontam o rumo que a central deve seguir: 
classismoecompromissocomofimdaexplo-
ração de classe.

Após receber denún-
cias contra a Gerência 
Regional Santos do Bradesco, a 
diretoria do Sindicato contatou o 
banco e exigiu mudança de pos-
tura. As reclamações são sobre 
assédio e pressão por metas, em 
audioconferências. Leia íntegra no 
site: www.santosbancarios.com.br 
ou acesse pelo QrCode acima.

Bancários enviam delegados ao 1º 
Congresso Nacional da Intersindical Sindicato exige 

que Bradesco 
pare de assediar 
bancários

Mais uma vez bancários e bancárias demons-
tram que o trabalho realizado pela diretoria, em 
conjuntocomacategoria,éaprovado!Foram
1.688 votos obtidos pela Chapa 1 – 98,37% 
do total de 1.716 votantes. O pleito encerrou 
com 21votos brancos (1,22%) e apenas 7 nulos 
(0,41%). A nova diretoria tomará posse dia 
01/04, para administrar o triênio de 2016/2019.

O Sindicato será comandado por Eneida Koury, 
do Banco do Brasil, a primeira mulher presi-
dente, desde sua fundação em 11 de janeiro de 
1933.

Além de Eneida, a diretoria é formada por Ri-
cardo Saraiva Big (secretário geral), Elcio Quin-
ta (tesoureiro), além de mais 45 bancários (as) 
da ativa e aposentados distribuídos em diversas 
diretorias e funções.

De acordo com a nova diretoria, neste momen-
to é fundamental a unidade dos trabalhadores 
para derrotar a Terceirização, que retira direitos 
da classe trabalhadora. Usando como desculpa 

a modernização das relações de 
trabalho no Brasil.

A Terceirização, que foi aprovada 
na Câmara Federal em primeira 
votação, aguarda para discussão e 
votação no Senado Federal com o 
nome de Projeto de Lei da Câmara 
- PLC 30/15, ou como seu clone, 
o Projeto de Lei do Senado – PLS 
87/10. Todos estes projetos são 
propostas patronais para retirar 
direitos, aumentar jornada de trabalho, diminuir 
salários, retirar estabilidade, aumentar as do-
enças ocupacionais e demitir em massa. Caso 
passe, ninguém será mais bancário e perderão 
os direitos conquistados com muita luta desde o 
século passado. Serão contratados por empresas 
de terceirização, sem os direitos vigentes atual-
mente.

“Os primeiros prejudicados com a terceirização 
seremos nós bancários como um todo. Precisa-
mos de unidade para fortalecer o nosso SINDI-

CATO, para continuar a luta contra as demissões 
em massa, por mais contratações, jornada de 6 
horas,fimdoassédio,daexploração,lutarpela
isonomia salarial e de direitos, por planos de 
cargos e salários para todos, pela reposição das 
perdas e recomposição dos salários. Vamos tam-
bém combater a reforma da previdência, o ajuste 
fiscal.Paraisso,contamoscomaIntersindical
- Central da Classe Trabalhadora e a Federação 
MundialSindicalaquemestamosfiliados.Va-
mos seguir na construção da Frente Povo Sem 
Medo”,afirmaEneidaKoury.

Categoria elege com 98,37% Chapa 1 e 
terá uma mulher no comando

ELEIÇÕES SINDICAIS



4 Sindicato doS BancárioS de SantoS e região | FoneS: (13) 3202 1670 / 0800 7711920
bancários

Os associados dispõem de atendimentos jurídi-
cos nas áreas cível, trabalhista, previdenciária 
e criminal; odontológicos, convênios, quadra 
de esportes, locais para festas, barraca de praia, 
colônia de férias, uma sede nova totalmente 
informatizada e toda uma programação que in-
cluem torneios de futebol soçaite, coral, aulas de 
violão, espanhol e teatro gratuitas; bar cultural, 

palestras, poliesportivo com piscina e churras-
queira. 

O principal foco de todo o sindicato são os tra-
balhadores que representa. O sindicato só existe 
por causa dos trabalhadores. É preciso entender 
que, fortalecendo o sindicato, estamos fortale-
cendoanósmesmos!!!

 ÎUNISANTA 
10% de desconto para todos os cursos  
Rua Lobo Viana, 67 - Boqueirão/Santos - SP;

 ÎUNISANTOS 
20% de desconto nas mensalidades em todos os cursos 
Av. Conselheiro Nébias, 300 - Vila Mathias/Santos-SP;

 ÎUNIMONTE 
15% na mensalidade 
Av. Rangel Pestana, 99 - Vila Mathias/Santos - SP;

 ÎUNILUS - Fundação Lusíada 
15% de desconto na mensalidade 
Rua Armando Salles de Oliveira, 150 - Boqueirão/Santos - SP;

 ÎUNAERP 
25% de desconto na matrícula e 10% no curso de tecnologia 
Av. Pedro I, 3.300 - Enseada/Guarujá - SP;

 ÎUNIESP - Faculdade de Guarujá 
10% de desconto em todos os cursos 
Av. Ademar de Barros, 820 - Guarujá - SP;

 ÎESAMC 
de 20% a 30% de desconto em todos os cursos 
Rua Egídio Martins, 181 - Ponta da Praia/Santos - SP;

 ÎFACULDADE UNIBR 
15% de desconto em todos os cursos 
Av. Capitão Mor Aguiar, 798 - Centro/São Vicente - SP.

O que o Sindicato oferece?

Convênios para assoCiados

Sindicalize-Se e fortaleça Seu Sindicato!

O Sindicato mantem convênios com diversas universidades para os 
associadoseseusfilhos.Somentecomestesdescontosvocêjápagaa
mensalidade do Sindicato e tem direito a todos os serviços oferecidos, 
inclusiveaorganizaçãodalutapormelhoressaláriosebenefícios!!!
Veja ao lado:

Os convênios abrangem também cursos 
de línguas, escolas, saúde/beleza, lazer/
esporte e serviços. Podem ser acessados 

no site: www.santosbancarios.com.br

Universidades

aCesse os 
Convênios 

Com o 
QrCode


