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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

100 mil trabalhadores(as) 
marcharam nas ruas de 
Brasília!
As Frentes Povo Sem Medo (da qual o Sindicato faz 
parte) e Brasil Popular, que reúnem dezenas de entidades 
dos movimentos sindical e social brasileiros, promove-
ram o Dia Nacional de Mobilização, em 31/3, com uma 
Marcha a Brasília, além de manifestações em várias 
cidades brasileiras. 

A saída para a crise é com o povo e pela esquerda. De-
fendemos um programa de reformas populares, que faça 
o andar de cima pagar a conta da crise. Defendemos a 
radicalização da nossa democracia. Defendemos a am-
pliação de direitos e liberdades. Mas sabemos que para 
construir este caminho é preciso deter os retrocessos, 
barrar a saída à direita representada pelo golpismo. Não 
há tempo para vacilação.

Congresso unifi ca e internacionaliza a 
luta da Intersindical, pág. 3

Sindicato participa de Marcha pela 
Democracia dia 24/3, pág. 2

Contra a Reforma da Previdência

Não ao Ajuste Fiscal e cortes nos 
gastos sociais

Em defesa do Emprego e dos Direi-
tos dos Trabalhadores

Fora Cunha

Contra o Impeachment

Os eixos da mobilização unitária Os eixos da mobilização unitária Os eixos da mobilização unitária 
foram os seguintes:foram os seguintes:foram os seguintes:
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A Frente Povo Sem Medo, que a Inter-
sindical e o nosso Sindicato fazem parte, 
organizou ato dia 24/03, com marcha do 
Largo da Batata até a porta da Rede Globo, 
em São Paulo pela democracia.

É bom salientar que os governos petistas 
chocaram o ovo da serpente. Perderam 
oportunidades de pautar questões como 
a democratização das comunicações e do 
sistema político, além de reformas popula-
res. Hoje sofremos as consequências desta 
falta de ousadia. A Rede Globo é a grande 
artífi ce da ofensiva reacionária.

Por isso, não temos disposição de ir às ruas 
em defesa deste governo. Mas também não 
fi caremos calados e acovardados ante as 
ameaças à democracia no Brasil. O ataque 
é contra os trabalhadores e a esquerda nes-
te país. Querem aniquilar os movimentos 
sindicais e sociais. Querem impor um am-
biente de intolerância e linchamento, onde 

não há espaço para o pensamento e a ação 
críticos. A solução que a direita brasileira 
propõe representa ainda o aprofundamento 
dos ataques a direitos sociais e trabalhistas.

“A Rede Globo é grande defensora dos 
reacionários, como fez ao apoiar o gol-
pe Civil Militar em 1964, que torturou e 
assassinou centenas de trabalhadores”, 
afi rma Eneida. Para combater a crise a 
conta deve ser paga pelos banqueiros, 
industriais, grandes fazendeiros que muitas 
vezes tem seus impostos isentos. Além de 
pagarem políticos para votarem leis que 
apenas benefi ciam os mais ricos.

“Defendemos programas de reformas 
que tragam mais direitos e benefícios aos 
trabalhadores. Defendemos a democracia e 
o socialismo para que distribuam a riqueza 
produzida pela classe trabalhadora. Defen-
demos a ampliação de direitos e liberda-
des”, Reforça Ricardo Saraiva Big.

A nova diretoria do Sindicato será em-
possada  nesta sexta-feira (8 de abril de 
2016), a partir das 19h30, na Av. Washin-
gton Luiz – 140, Santos, para comandar a 
entidade no triênio 2016/19. Esta diretoria 
tem no comando Eneida Koury, a primeira 
mulher presidente da história do Sindi-
cato, desde sua fundação em 11/01/1933. 
A diretoria foi eleita com 1.688 votos – 
98,37% do total de 1.716 votantes.

De acordo com os novos diretores e di-
retoras, neste momento é fundamental a 
união de forças para defender a democra-
cia e derrotar a Reforma da Previdência, o 
Ajuste fi scal e a Terceirização, que retiram 
direitos da classe trabalhadora.

realizou passeata pela Democracia

Posse da nova diretoria nesta sexta-feira, 8/4

#vaiTerLuta!

Frente Povo Sem Medo

A Intersindical, o MTST, vários sindicatos e ... ... movimentos socias participaram da marcha que terminou em frente à Rede Globo

O ato reuniu 30 mil pessoas

A nova diretoria é formada por 48 bancários(as) 
e tem a 1ª mulher na presidência, desde 1933
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Eneida Koury, primeira mulher eleita a 
ocupar a presidência do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região, destacou 
durante o 1° Encontro de Mulheres da 
Intersindical, em São Paulo, o papel estra-
tégico da Intersindical - Central da Classe 
Trabalhadora no atual contexto político e a 
urgência do feminismo classista.

“Quis a história nos colocar o desafio de 
fazer nosso 1º congresso num momento 
tão singular no qual vive o nosso país, que 
nos chama a uma atitude responsável e nos 
chama à maturidade. Se tudo o que tá aí 
não presta porque está podre, e há ligação 
entre partido, governo e patrão, esse é o 
nosso diferencial: ser independente de par-
tidos políticos, governos e de patrões. As 
mulheres da Intersindical não têm medo da 
luta!”, destacou Eneida.

“A Intersindical nasce sob esse novo 
signo, como importante referência de luta 
classista, democrática e independente. 
Nós sabemos que o capitalismo se vale da 
opressão para se expressar e é por isso que 
hoje vivemos tantos projetos de lei com 

avanços conservadores”, afirmou ela.

Entre os exemplos citados, Eneida Koury 
destacou o PL 4330 (PLC30/15), da tercei-
rização, “que precariza e terceiriza todos 
os trabalhadores e trabalhadoras, e nós 
sabemos, que vai afetar mais as trabalha-
doras”, e a reforma da Previdência, “que  
iguala a idade de aposentadoria de homens 
e mulheres embora todos saibam que a 
mulher exerce dupla ou tripla jornada e 
ainda cuida de doentes e idosos”.

“As mulheres negras são as que mais per-
dem direitos, por isso nosso novo feminis-
mo deve ser um feminismo classista, por-
que todas nós somos trabalhadoras e sem o 
feminismo que combate as opressões não 
vamos pôr fim ao capitalismo e a essa era 
de opressões”, explicou Eneida.

Uma boa parte do orçamento vai para o 
pagamento da dívida pública com os ban-
queiros. “Nisso eles não mexem. Agora os 
bancos aumentaram os lucros em 30% em 
plena crise, mas isso não é debatido. Fala-
-se apenas em corte dos programas sociais 

e o povo tem que pagar pela crise. A taxa 
de juros exorbitante tira a possibilidade de 
vida das nossas famílias para dar para os 

rentistas e agora a reforma da Previdên-
cia vem sendo levada pela elite para nos 
explorar, não podemos aceitar!”.

A Intersindical - Central da Classe Traba-
lhadora realizou seu 1º Congresso Nacional 
nos dias 18, 19 e 20 de março de 2016, na 
cidade de São Paulo. O Congresso reuniu 
mais de 550 delegados eleitos por suas 
bases em 23 estados, do Pará ao Rio Grande 
do Sul. A entidade, fundada em 2014, reúne 
sindicatos (inclusive o dos Bancários de 
Santos e Região), associações com caráter 
sindical, grupos que atuam em oposições, 
minorias sindicais e movimentos populares 
do campo e da cidade.

O Congresso ratificou o objetivo de uma 
central democrática, combativa, sem vaci-
lações ou sectarismos. Consolidando uma 
central classista e unificada com todos que 
estejam dispostos a lutar em defesa dos 
interesses populares.

Deliberações

Filiação à FSM - deliberou pela luta in-
ternacionalista dos trabalhadores filiando a 
Intersindical na Federação Sindical Mundial 
(FSM), a mais antiga Federação do mundo 
realmente mobilizada para defender os inte-
resses da classe trabalhadora.

Sem retirada de direitos - a Intersindi-
cal não aceita qualquer recuo nos direitos 
sociais já conquistados, bem como não pode 
aceitar o recuo das liberdades democráticas.

Unificação - o momento político e econô-
mico exige o fortalecimento das organiza-
ções das classes trabalhadoras na luta pela 
defesa de seus direitos e contra a ofensiva 
golpista. É necessária a construção de espa-
ços unitários de luta e resistência.

Principais eixos - a intensificação de 
ações da INTERSINDICAL – CENTRAL 
DA CLASSE TRABALHADORA, da 
FRENTE POVO SEM MEDO, dos sindica-
tos e movimentos sociais dispostos a de-
fender as liberdades democráticas deve ter 
como eixos principais de ação:

– Dias 24 e 31 de março, todos na rua contra 
o golpe apontando uma saída pela esquerda!

– Combater a ascensão fascista na sociedade 
brasileira!

– Lutar contra o ajuste fiscal e contra as 
reformas de Dilma!

– Defender os direitos dos trabalhadores e 
a construção de um campo político e social 
unitário com foco nas reformas populares 

que redistribuam a riqueza e defendam de 
forma intransigente os interesses da vida 
dos trabalhadores, para além do capital!

Eneida Koury defende o feminismo classista 
no 1º Congresso da Intersindical

1º Congresso da Intersindical unifica e 
internacionaliza luta dos trabalhadores

Conheça na íntegra as resoluções 
aprovadas no 1º Congresso 
da Intersindical

Acesse o QrCode ao lado ou entre no link:  
santosbancarios.com.br/el/zQuB2KLHaB

O 1º Congresso elegeu a nova composição da diretoria

Eneida Koury debateu contra os ataques aos direitos das mulheres da classe trabalhadora

Big defendeu a filiação da Central à FSM

Diretoria do Sindicato participou ativamente dos três dias de discussões e deliberações
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Caixa impõe reestruturação para privatizar!!!
A presidente da Caixa, Miriam Belchior, 
anunciou unilateralmente e sem muitos de-
talhes nova reestruturação do banco, com 
medidas que representam um desmonte 
da instituição fi nanceira. Isto se traduz em 
retirar o banco do seu papel social, com o 
fortalecimento das áreas de negócios para 
adequação à lógica de mercado.

Não por acaso, no Congresso Nacional 
(15/3) acaba de ser aprovado Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 555, com a abertura 
de capital de no mínimo 25% das empresas 
públicas e altera diversos outros pontos 
do estatuto das estatais, favorecendo uma 
gestão mercadológica das empresas públi-
cas e benefi ciando os investidores priva-
dos.  Portanto, está claro que o processo de 
reestruturação contribui com o projeto de 
privatização do banco.   

A previsão é de que a reestruturação, cujo 

prazo de conclusão está marcado para 
15 de abril, atinja todas as áreas-meio da 
Caixa.  Algumas terão os processos cen-
tralizados, automatizados, e vários cargos 
serão migrados, realocando parte signi-
fi cativa do funcionalismo até para outras 
cidades. Além disso, haverá extinção de 
gratifi cações e de unidades como GIREC, 
GIPES, GIRET (que abrange RERETs) 
entre outras. 

O desmonte foi anunciado pouco tempo 
depois que a instituição fi nanceira divulgou 
o lucro líquido de 2015, de R$ 7,2 bilhões, 
o que representa um aumento de 0,9% em 
relação a 2014. A lucratividade demonstra 
que a justifi cativa econômica não é razão 
para as medidas propostas. Ao contrário, 
deveria ser condição para ampliação de 
investimentos no banco e valorização do 
corpo funcional, especialmente com a con-
tratação de mais empregados – hoje princi-

pal demanda para redução dos problemas 
de condições de trabalho nas unidades.

O Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região sempre lutou na defesa da Caixa e 

do patrimônio público brasileiro. Diante 
de mais esse ataque todos os empregados 
da Caixa devem organizar a mobilização 
juntamente com o Sindicato na luta contra 
a reestruturação!

Na sede do Morro da Nova Cintra, Av. 
Santista, 790 (atrás da Igreja), os sócios 
poderão utilizar o campo de futebol soçai-
te, banheiros, vestiários, piscina, play-
ground e a churrasqueira gratuitamente 
aos sábados, das 8h às 
13h, os horários res-
tantes serão alugados 
com descontos de até 
66% para os fi liados 
ao Sindicato.

Horários

Todo este complexo: 
salão de festas, a pis-
cina, churrasqueira, o 
playground e o campo 
de futebol serão 
alugados para festas 
de cinco horas aos sá-

bados (depois das 13h) e domingos (sendo 
possível, no domingo, mais duas horas 
extras com taxa adicional), com descontos 
superiores a 60% para sócios, conforme o 
pacote alugado.

O Sindicato também possui convê-
nio com a Federação dos Bancários de 
SPMS, para utilização da Colônia de 
Férias em Caraguatatuba.

A Colônia possui apartamento, todos com 

banheiro privativo, acomodando até cinco 
pessoas. Têm duas piscinas, churrasquei-
ra, salão de jogos, sala de tv, campo de 
futebol, restaurante, lanchonete, play-
ground e amplo estacionamento. O asso-
ciado tem que fazer reserva antecipada.

Todo associado e seus dependentes têm 
direito a descontos de 50% para alugar, na 
sede do Sindicato (av. Washington Luiz, 
140, Santos/SP), suas dependências para 
festas - dotadas de churrasqueira, salão de 

festas para comportar buffets, com cozi-
nha, churrasqueira, frigorífi co, fogão, som 
e retroprojetor, ar-condicionado, cobertu-
ra, banheiros e toda a infraestrutura com 
cadeiras e mesas.

De novembro a março, du-
rante os fi nais de semana, a 
barraca de praia do Sindicato 
é armada em frente à igreja 
do Embaré, em Santos. Os 
associados e seus convidados 
poderão beber cervejas, refri-
gerantes, sucos, caipirinhas e 
comer pastéis e porções. Além 
de relaxar, apreciar o mar e 
bater papo descontraído.

Sindicato oferece lazer aos associados
Complexo esportivo e 
piscina (Morro da Nova Cintra)

Colônia de Férias em 
Caraguatatuba

Faça eventos na Sede do 
Sindicato - Canal 3

Barraca de Praia do 
Sindicato

www.www.www.santosbancariossantosbancariossantosbancarios.com.br.com.br.com.br

SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA SEU SINDICATO!

Estão abertas as inscrições para o 5º Campeonato 
de Futebol Soçaite. As inscrições podem ser feitas 
por meio do e-mail santosbancarios@uol.com.br, 
ou com dos diretores do sindicato. Mais informações 
com Messias 99171.2307.

Associados
Os bancários não sindicalizados somente poderão participar fi liando-
-se ao Sindicato. O número de jogadores é o mínimo de 06 e o máxi-
mo de 15 por equipe.

Inscrições abertas para o 
5º Torneio Soçaite

Empregados devem se mobilizar contra privatização


