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O governo Temer prejudica de todas as formas 
a classe trabalhadora! Agora, para atrapalhar 
quem precisa garantir sua aposentadoria sus-
pendeu o convênio entre o INSS e sindicatos 
que agiliza pedidos de aposentadoria e pensão 
por morte.O Sindicato dos Bancários faz parte 
desse convênio e tem buscado alternativas para 

a questão.

O acordo entre o INSS e as entidades de classe 
conta com aval do Ministério Público (MP), 
explicou o secretário de Assuntos Previdenciá-
rios do Sindicato, Daniel Mandu. “Continuamos 
prestando os serviços. Porém, o agendamento 

para dar entrada na aposentadoria dos associa-
dos agora está com prazo maior. Antes era de 
três a quatro dias e hoje as datas foram prolon-
gadas para a partir de dezembro”.

A diretoria tem debatido com a gerência do 
INSS, na Baixada Santista, para retomar os 
procedimentos previstos no convênio suspen-
so. Também segue lutando contra os ataques à 
classe trabalhadora pelo governo Temer, como a 
Reforma Previdenciária que, entre outras coisas, 
amplia a idade mínima de aposentadoria para 65 
anos, tanto para homens como mulheres.

A 19ª Festa do Chope será realizada dia 26 de 
AGOSTO (sexta-feira), no Clube Internacional 
de Regatas, Av. Almirante Saldanha da Gama nº 
05, Ponta da Praia, em Santos.

A Festa Comemorativa ao Dia dos Bancários 
terá apresentação da Banda TR3VO: Helinho de 
Souza - Voz e Guitarra // Dahui - Voz e Violão 
// Rodrigo Girão - Baixo // Diego Toff oli - Ba-
teria // Luciano Rocha – Percussão, com muito 
Pop Reggae. Tudo regado com muito CHOPE 
BRAHMA, refrigerantes e água mineral.

CONVITES À VENDA
O convite para a festa custa R$ 50,00 (mesmo 
valor dos anos anteriores). Quem é sindicalizado 
tem a vantagem de poder levar um(a) acompa-
nhante, além de ganhar uma caneca da festa. 

Você pode garantir o seu por meio dos diretores 
ou na sede do Sindicato, que fi ca na Avenida 
Washington Luiz, 140, Encruzilhada, Santos. 
O telefone é 3202-1670. O número de convites à 
venda é limitado. Não é permitida a entrada de 
menores de 18 anos, alimentos e outras bebidas. 

Os associados do Sindicato têm uma variedade 
de convênios com descontos especiais!

Cursos: de idiomas, informática, educação, 
profi ssionalizantes com até 60% desconto; 

Universidades: com até 30% de desconto; 

Escolas e colégios: com até 48%; 

Saúde e Beleza: terapia, psicólogos, dentistas, 
nutricionista, vacinas, raio x, fi sioterapia, médi-

cos, estética, farmácia, depilação, análises clíni-
cas, fonoaudiologia com até 65% de desconto;

Lazer e esporte: quadras esportivas, acade-
mias, hotel, viagens, pousadas, colônia de férias 
com até 50% de desconto;

Serviços: turismo, informática, locação de 
veículos, estética, doceria e doceiras, salgados, 
ótica, lojas, alimentos, supermercado, despa-
chantes, contabilidade, fotografi a, lava rápido 
e estacionamento, refrigeração, seguros, me-

cânica, cursos preparatórios com até 40% de 
desconto. 

Além disso, os fi liados também contam com 
serviços odontológicos 
e jurídicos gratuitos! 
Sindicalize-se e utilize!

Você pode pesquisar e 
escolher pelo site: 
santosbancarios.com.br 
ou pelo QrCode ao lado.

Governo Temer prejudica bancários 
prestes a se aposentarem

aproveite os descontos dos 
convênios com o SindicatoAssociado: 

Convites à venda para 19ª Festa do Chope
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O Sindicato reintegrou, dia 26/7, um bancário 
com mais de 32 anos dedicados ao Bradesco. O 
banco o demitiu quando estava perto de sua es-
tabilidade pré-aposentadoria sem justa causa. O 
Departamento Jurídico do Sindicato demonstrou 
a manobra do banco à Justiça do Trabalho, que 
determinou sua reintegração.

O juiz da 1ª Vara do Trabalho de Santos citou a 
cláusula 26 da Convenção Coletiva que: “esta-
belece que o empregado que tiver no mínimo 28 
anos de vínculo empregatício ininterrupto com 
o mesmo banco adquiri a estabilidade pré-apo-
sentadoria de 24 meses imediatamente anterior 

à complementação do tempo para 
requisição da sua aposentadoria”.

Neste caso o empregado atingiria o 
direito à estabilidade em no máxi-
mo três meses. A Justiça do Tra-
balho entendeu que a dispensa foi 
uma forma de impedir um direito 
e considerou nula a demissão do 
bancário. Além disso, o Bradesco 
terá que pagar todas as verbas tra-
balhistas desde a sua demissão até 
a sua reintegração ou será multado 
em R$1 mil por dia.

Debater os riscos do trabalho bancário e as 
medidas de prevenção no ambiente de trabalho 
foi o tema de palestras, dia 20/7, organizada 
pelo Sindicato e a Fundação Jorge Duprat Fi-
gueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
(Fundacentro).

A mesa de abertura foi composta por Eneida 
Koury (Presidente do Sindicato), Josué Silva 
(coordenador da Fundacentro) e Manoel Ga-
beira (do Comando Nacional dos Bancários e 
Intersindical). 

Eneida e Gabeira ressaltaram a 
importância da defesa da saúde da 
categoria, que na última década é 
uma das mais afetadas por do-
enças ocupacionais.  Josué Silva 
falou da vanguarda dos Bancários 
de Santos e Região na defesa dos 
trabalhadores.

“O Sindicato, junto com a Funda-
centro, quer detectar e mapear os 
problemas mais comuns relacio-
nados à segurança e saúde da categoria. Além 
disso, é importante fomentar o debate cotidiano 
sobre essas questões nos locais de trabalho para 
combater abusos”, explicou a secretária de Saú-
de e Segurança do Sindicato, Sirandi Santos.

Palestras

1 - A primeira palestra abordou a “Norma 
Regulamentadora 5”. O gerente de Segurança 
no Trabalho da Fundacentro, Leonidas Ramos 
Pandaggis, explanou sobre a legislação que tra-
ta da saúde do trabalhador e treinamentos para 
cipeiros. Pandaggis criticou pessoas indicadas 
pelo patrão, treinados precariamente à distân-
cia, com objetivo de fragilizar a fiscalização das 
ilegalidades cometidas pelos bancos.

2 – “Os Fatores de sofrimento mental e emo-

cional no setor bancário” foi o tema da segunda 
palestra, com a tecnologista da Fundacentro, 
Juliana Andrade Oliveira. Ela debateu sobre as 
causas de afastamentos mais frequentes como 
LER, estresse, depressão, síndromes do Pânico 
e de Burnot. Todas originadas pela falta de tra-
balhadores, metas, práticas organizacionais de 
assédio moral e intensificação do trabalho nos 
bancos. Juliana também falou sobre o Presente-
ísmo, que significa trabalhar doente. “Cada vez 
mais frequente, o bancário acha que isso é visto 
como um compromisso com a empresa, vontade 
de progredir na carreira e não ser prejudicado 
na avaliação do desempenho. O Presenteísmo 
esconde a precarização do trabalho e o adoe-
cimento. Prejudica a prevenção da causa e o 
tratamento do trabalhador”, esclareceu a tec-
nologista. “Além de não garantir o emprego de 
ninguém”, finalizou Eneida!

Sindicato reintegra bancário no Bradesco

A atuação sindical em defesa da saúde e 
segurança dos bancários

Com luta Sindicato recupera vagas extintas

Trabalhar doente é um erro

Vamos detectar e mapear os problemas de saúde
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A 18ª Conferência Nacional dos Bancários, 
realizada de 29 a 31/7, em São Paulo, contou 
com a participação de 633 delegados de todo 
o país. “Tendo em vista a alta rentabilidade 
dos bancos a Intersindical – Central da Classe 
Trabalhadora defendeu o índice geral de 10% + 
infl ação do período. Entretanto, a maioria dos 
bancários aprovou índice de 5% de aumento 
mais a infl ação projetada de 9,31%, no total de 
14,78% de reajuste”, ressalta Ricardo Saraiva 
Big, secretario geral do Sindicato e de Rela-
ções Internacionais da Intersindical. Também 
foi aprovado reivindicar PLR de três salários 
mais R$ 8.317,90 de parcela fi xa adicional e 14º 
salário. Para o piso, o salário mínimo do Dieese 
(R$ 3.940,24). O valor do vale-alimentação e da 
13ª cesta reivindicado é de R$ 880. Para o vale-
-refeição, R$ 40 ao dia.

Fim das metas, fi m da terceirização, a defesa 
dos bancos públicos e a contratação de mais em-
pregados também estão entre as reivindicações 
aprovadas.

A pauta unifi cada de reivindicações será entre-
gue à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) 
no dia 9 de agosto. Neste mesmo dia, o Co-
mando Nacional dos Bancários entrega também 

um calendário com 
as rodadas de ne-
gociação, nas quais 
serão apresentadas as 
defesas dos direitos 
dos trabalhadores e 
novas conquistas.

Entre os eixos da 
pauta de reivindica-
ções estão emprego, 

saúde do trabalhador, segurança bancária, condi-
ções de trabalho, remuneração e estratégia para 
organização da luta e disputa da sociedade.

Cuidado e Atenção

“A atual conjuntura de ataques aos direitos dos 
trabalhadores - pelo governo Temer e políticos 
de direita que dominam o Congresso Nacional 
- exige dos bancários muita mobilização para 
não sermos terceirizados, ter salários reduzidos, 
jornadas estendidas (inclusive aos sábados e 
domingos), sofrer demissão em massa, perder 
benefícios (contidos nos acordos coletivos), 
aumento das metas, mais assédio, aumento da 
idade de aposentadoria (homens e mulheres) 
para 70 anos, privatização dos bancos públicos e 
para não perder a CLT”, afi rma Eneida.

1. Autorizar à diretoria realizar negociações coletivas, celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Convenções/Acordos Coletivos Aditivos, bem como Conven-
ção/Acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto;

2. Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negociação e minuta de reivindicações da categoria bancária, data-base 1º de setembro, defi nida na 
18ª Conferência Nacional dos Bancários;

3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada;

4. Outros assuntos de interesse da categoria profi ssional

Santos, 01 de agosto de 2016.

ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente

Maioria delibera por reivindicar 14,78% de 
reajuste salarial

Assembleia da Campanha Salarial 2016
A diretoria do Sindicato convoca todos os bancários da Baixada Santista para a Assembleia Geral Extraordinária dia 
04/08/2016, às 19h, Av. Washington Luiz, 140, em Santos para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:

A atual conjuntura exige mais mobilização da categoria

“A Intersindical 
defendeu o 
índice geral de 
10% + infl ação 
do período...”


