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A diretoria do Sindicato deu início ao processo 
eleitoral para eleger a nova diretoria da entida-
de no triênio 2022/2025. Todos os associados 
e associadas terão a oportunidade de avaliar o 
trabalho desenvolvido. Como a valorização do 
patrimônio e as lutas em defesa dos direitos, 
salários e saúde da categoria.

Comissão Eleitoral foi 
eleita em assembleia

Em Assembleia Geral Ordinária, às 19h, reali-
zada no dia 07 de outubro de 2021, na sede do 
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140, foi eleita a 
Comissão Eleitoral que irá coordenar o processo 
eleitoral do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região, para o mandato 2022/2025. A Comissão 
é composta por três associados: Ulisses Casari, 
Manoel Barros Neto e Luciano Quartieri.

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 2022/2025, cujo início se dará no dia 22 de Novembro às 07h00 e encerramento no dia 23 de Novembro às 17h00, atra-
vés da utilização do Software de Votação elaborado por BSYS DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 31.386.611/0001-43, qual seja, Plataforma VotaBem, que poderá ser acessado no sítio eletrônico https://santosbancarios.com.br/, 
por qualquer aparelho com acesso a internet sem prejuízo, no entanto, àqueles que desejarem votar na sede deste sindicato na Ave-
nida Washington Luiz, nº 140, Santos/SP, onde haverá computador exclusivo para votação, e, além deste, em modalidade itinerante, 
Tablets ou similares, designados pela Comissão Eleitoral, que percorrerão os locais de trabalhos nas cidades de Santos, Guarujá, São 
Vicente, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, ficando, neste ato, aberto o prazo de 10 (dez) dias para 
registro de chapas, prazo este que começará a fluir da data da publicação deste edital, encerrando-se, portanto, no próximo dia 20 de 
outubro de 2021, às 17h00. 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 supramencionado, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 9h às 17h, para atendimento concernente ao processo eleitoral, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º do referido Esta-
tuto. Caso não seja obtido quorum em primeira eleição, a segunda votação será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, nos 
mesmos termos da primeira eleição, e conforme o estatuto.

Santos, 11 de outubro de 2021. 
Comissão Eleitoral 

MANOEL BARROS NETO 
LUCIANO QUARTIERI 

ULISSES CASARI

 Æ O(a) associado(a), basta preencher os 
campos com CPF e data de nascimento no 
link que estará disponibilizado no site do Sin-
dicato e compartilhado em nossas redes (fa-
cebook, whatsapp) e poderá ser acessado por 
computador, tablet ou celular. Início 7h do 
dia 22/11 e encerramento 17h do dia 23/11;

 Æ O aposentado que não está mais na ativa 
terá um botão específico para clicar e votar;

 Æ É importante ir até o fim da votação e 
preencher todos seus dados para receber seu 
comprovante;

 Æ O voto é secreto, ou seja, tem 
sigilo absoluto;

 Æ Os aposentados sem acesso 
a celular, notebook ou micros 
poderão votar no Sindicato, Av. 
Washington Luiz, 140, nos horá-
rios de atendimento ao público 
do Sindicato;

 Æ Além disso tudo, a diretoria 
fará roteiro nas agências colhen-
do votos dos bancários da ativa 
pelo celular ou tablet.

Sobre as vacinas, o bem-estar coletivo é mais 
importante que o direito individual de escolher 
tomar ou não a vacina. “O direito da coleti-
vidade se sobrepõe ao direito individual e se 
um empregado se recusa à vacinação, ele vai 
comprometer o meio ambiente de trabalho que 
necessariamente deve ser promovido, por meio 
do empregador, da forma mais saudável possí-
vel, por isso que há uma justificativa que tem 
embasado decisões nesse sentido”, disse.

No entanto, haja algum motivo de saúde para 
não tomar a vacina, a empresa não deve demitir 
e permitir o trabalho remoto, diz ela. “Se ele [o 
funcionário] tiver uma justificativa [para não se 
vacinar], ele poderá ir para o trabalho remoto. 
O empregador não vai demitir.”

“Mas uma recusa injustificada compromete 
o direito coletivo dos demais trabalhadores, 
então nesse sentido parece que a justa causa foi 
aplicada com essa preocupação. Uma decisão 
justificada”, disse.

Empresas voltam ao trabalho presencial

Com o avanço da vacinação, muitas empre-
sas planejam a volta ao trabalho presencial. 
O funcionário pode ser obrigado a retornar 
ao escritório?

Sobre o retorno ao trabalho presencial, a minis-
tra diz que essa situação ainda é delicada.

“Essa é uma situação bem complexa que eu 
estou vivendo inclusive no TST, nós estamos 
vivendo. Temos uma vacinação avançada no 
Brasil, mas ainda não chegamos - uma po-
pulação como nós temos - ao ponto de dizer 
‘bom, todos temos que voltar ao trabalho ‘. 
Ainda temos, imagino, alguns poucos meses 
para chegar a esse patamar de 80% com as 
duas doses.”

A eleição para a nova diretoria, dias 22 e 23 de 
novembro, será virtual, entenda como votar:

EDITAL: ELEIÇÕES SINDICAIS
Empresa pode Empresa pode demitir quem recusar demitir quem recusar 
a vacinaa vacina, diz presidente do TST, diz presidente do TST

Processo eleitoralProcesso eleitoral do  do 
Sindicato está abertoSindicato está aberto

Ulisses Casari, Manoel Barros e Luciano Quartieri

Não tomar a vacina pode 
comprometer o bem coletivo 
no trabalho, disse a presidente 
do TST, Maria Cristina Peduzzi. 
Por isso, os funcionários que se 
recusarem a tomar a vacina contra 
a covid-19 podem ser demitidos, 
inclusive com justa causa, afirma
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A lei 4.178/62, proíbe a abertura de bancos e 
outros estabelecimentos de crédito aos sábados 
e domingos, conquista do movimento sindi-
cal. O trabalho aos finais de semana é mais 
uma ameaça à jornada da categoria bancária, 
determinada por lei (artigos 224 e 225 da CLT) 
e pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
da categoria, válida em todo o país.

“O artigo 224 da CLT é claro, e determina 
que o trabalho em bancos deve ser efetuado 
de segunda a sexta, ou seja, exclui sábados e 

domingos”, lembra Fabiano Couto, secretário 
de Comunicação do Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região e funcionário do Santander.

“Não é de hoje que o Santander tenta passar 
por cima da lei e pressionar para abrir nos fi-
nais de semana e feriados, aumentar a jornada 
dos bancários no Brasil, com ajuda do gover-
no Bolsonaro e parlamentares do Congresso 
Nacional. Todas as incursões por Medidas 
Provisórias e Projetos de Leis, editadas pelo 
governo, foram derrotadas pela pressão do 

movimento sindical bancário e deputados e 
senadores da oposição”, conclui Fabiano.

Portanto, a organização dos trabalhadores é 
imprescindível para assegurar seus direitos. Fi-
lie-se ao Sindicato para fortalecer a sua defesa. 
Qualquer tipo de pressão para o trabalho sába-
do, domingo e feriado deve ser denunciado ao 
Sindicato, utilize:

E-mail: santosbancarios@uol.com.br

Whatsapp: (13) 99209.2964

Fale conosco do site:santosbancarios.com.br

Fone: (13) 3202.1670 da secretaria

Tudo estará em absoluto sigilo!

Santander: Sindicato não vai tolerar 
trabalho nos fins de semana
Bancário, por lei, não trabalha sábado, domingo e feriado. O 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região não vai aceitar isso! O 
banco espanhol Santander soltou novo comunicado aos bancários 
alertando para trabalho nos finais de semana e feriados. A lei 
é clara, bancário não trabalha sábado, domingo e feriado

Cadastre-se 
no WhatsApp 
do Sindicato

(13) 9 9209 2964
Salve o número do Sindicato e envie uma mensagem 
pelo app com seu nome e banco onde trabalha para 
receber informações de forma individualizada.

Diretoria do Sindicato vem há alguns anos barrando a tentativa do Santander de abrir aos finais de semana


