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Duras lutas em plena pandemia
marcaram o triênio 2019/2021
Algumas das lutas pelos direitos das bancárias e bancários
» Em uma negociação dura com a Fenaban, o Movimento Sindical garantiu a manutenção do horário de segunda a sexta-feira, sem aumento de jornada e que a PLR
continue sendo negociada com os sindicatos. Os bancos
iriam rasgar o Acordo Coletivo e impor a MP 905/19, que
derrubava a jornada de 6h e o sábado livre e incluía ainda
a negociação da PLR coletiva sem o Sindicato.
» Sindicatos conquistam reajuste de 1,5% para salários,
com abono de R$ 2 mil. Para 2021, reposição de 100%
do INPC acumulado na data base e aumento acima da
inflação de 0,5% para salários e demais verbas como VA
e VR, assim como para os
valores fixos e tetos da PLR
Fenaban.
» Movimento Sindical
impediu a aprovação da MP
881, que retirava a lei para
não abertura de agências
aos sábados.
» Sindicato é pioneiro na
campanha para priorizar os
bancários na vacinação contra a Covid-19.

Eleição para nova diretoria do Sindicato nos
dias 22 e 23 de novembro de 2021, VOTE!
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#semprenaluta!

Pandemia e ataques exigiram luta
dura em defesa dos bancários

Enfrentamos juntos a maior crise sanitária, econômica e
ataques aos direitos sofridos pela classe trabalhadora.
O Sindicato seguiu forte na luta para defender a saúde,
salários e benefícios dos bancários e bancárias, neste
último triênio, veja alguns exemplos:

Campanha Salarial 2020/21: reajustes
acima da inflação e direitos assegurados

Saúde do
bancário é
prioridade
na Pandemia

» Fenaban sinaliza que pode reduzir direitos do Acordo Coletivo.
» Fenaban quer reduzir PLR em até 48%.
» Fenaban insiste em reajuste
zero para 2020.
» 28/08/2020 – Sindicatos conquistam
reajuste de 1,5% para salários, com abono
de R$ 2 mil. Para 2021, reposição de
100% do INPC acumulado na data base e
aumento acima da inflação de 0,5% para
salários e demais verbas como VA e VR,
assim como para os valores fixos e tetos
da PLR Fenaban. Mantendo todos os direitos da CCT. E a manutenção das PLRs
atuais, por dois anos.

12 de março de 2020
Sindicato encaminha ofício à Fenaban
solicitando informações sobre quais
providências os bancos tomarão para
prevenção ao novo coronavírus.

16 de março de 2020

» Sindicato devolve mensalidade aos filiados para compensar a taxa negocial aprovada em assembleia de gastos da campanha.

Sindicato pressiona e Santander, Bradesco, Caixa, Itaú e BB informam
que, a partir de 16/03/20, permitiriam
home office para bancários que estão
no grupo de risco ao vírus da Covid-19,
como aqueles que têm doenças crônicas, grávidas e os acima de 60 anos.
Logo após, por pressão sindical, houve o rodízio de pessoal nas agências
para quem não tem comorbidades, com
redução de horário de atendimento.

Assembleia virtual da Campanha Salarial

Acordo de Teletrabalho

Reforma do Sindicato

Por pressão dos sindicatos, mesmo que
individualmente por bancos, foram
fechados os primeiros acordos sobre
teletrabalho (home office), na categoria.

Reformas, em março de 2021, de pintura interna e externa, nova churrasqueira
e consertos de manutenção das instalações do prédio sede, em Santos/SP.

19 de março de 2020
A diretoria do Sindicato reforça para
os bancários e bancárias que, caso os
bancos não cumpram as medidas e
orientações divulgadas pelas instituições, procurem o Sindicato para denunciar por meio do fale conosco do site.

Luta pela prevenção da Covid no Santander

Luta contra reestruturação e descomissionamento no BB

21 de janeiro de 2021
Sindicato iniciou campanha visando priorizar bancários da Baixada
Santista na vacinação contra a Covid-19. Os diretores foram protocolar
ofícios nas secretarias de saúde da
região solicitando a priorização.

20 de março de 2021
Sindicato notifica e cobra o Conselho de
Prefeitos da Baixada Santista (Condesb)
pelo fechamento de todas as agências bancárias da região, por causa da Covid-19.

Protesto contra demissões no Bradesco

Durante toda a pandemia

EXPEDIENTE

O Sindicato fiscalizou a prevenção e
contaminações dentro das agências e
exigiu o fechamento e sanitização.
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Curta nossa página no Facebook:
facebook.com/santosbancarios

Luta contra privatização da Caixa

Dia de Luta em Defesa do INSS e dos Serviços Públicos
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2019/2021 - Principais lutas por bancos
Banco do Brasil

Bradesco

ò Desconto no banco de horas, NÃO DESCOMISSIONAMENTO durante a pandemia,
Preservação de 15 dias de Férias, que não
poderão ser antecipadas, são algumas das
conquistas do Sindicato para os funcionários em negociações com BB.

Caixa
ò Sindicato reivindica à Gipes e Novo Hospital da Casa de Saúde, que foi inaugurado
em Praia Grande/SP, atender empregados
conveniados do Saúde Caixa.

ò Sindicato lança campanha contra demissão no Bradesco, com tuitaço, peças, matérias, vídeos e cards/memes publicados nas
redes sociais.

ò Campanha contra metas na Caixa com
tuitaço, peças, matérias, vídeos e cards/
memes publicados nas redes sociais.

ò A diretoria do Sindicato protestou contra
demissões na porta das agências do Bradesco em Santos e Guarujá (22/10).

ò Os bancários do BB e o Sindicato paralisaram duas agências contra a reestruturação imposta pelo banco para desligar 5 mil
trabalhadores e fechar 361 agências. Logo
após, greve de 24h contra a reestruturação
e o descomissionamento dos caixas.

ò Sindicato protesta em frente a agência
da Caixa que teve surto de Covid, na Av.
São Francisco, em Santos.

ò Duas agências do Bradesco, em São Vicente, foram autuadas pela prefeitura por terem
retirado as portas giratórias com detectores
de metal. Os autos de infração foram lavrados após denúncias do Sindicato.

ò Liminar obtida pelo movimento sindical
impede BB de extinguir função de caixa.
Funcionários retardam atendimento na Baixada Santista contra desmonte do banco.

Santander
ò Sindicato lança campanha contra demissão no Santander, com um tuitaço, peças,
matérias, vídeos e cards/memes publicados nas redes sociais.

Itaú
ò Sindicato denúncia fim do rodízio, por
falta de funcionários nas agências, como
resultado das demissões.

Mercantil do Brasil
ò Sindicato fiscaliza protocolos contra
Covid no Mercantil do Brasil.

ò Sindicato denuncia na matéria “Santander não antecipa salário e funcionário fica
sem recurso para festas”, e o banco corrige
seu aplicativo funcional comunicando, 24h
depois, que os salários seriam antecipados
para dia 18/12/20.

ò Sindicatos conquistam modelo de compensação do banco de horas negativas.

ò Movimento sindical cobra melhores
condições de trabalho, fim da extrapolação da jornada e excesso de horas extras,
aplicação de um novo protocolo sanitário,
apuração e solução imediata de casos de
assédio moral.

ò O Sindicato e funcionários conquistam
PCR por 2 anos relativos a 2021/22, Bolsa
Educação por 2 anos e Banco de Horas
aprovados no Acordo Coletivo.

ò O Sindicato pressiona pelo retorno dos
bancários ao home office e o aumento do
rodízio de trabalho na linha de frente das
agências.

Jurídico gratuito

Dentistas gratuitos

O Departamento Jurídico do Sindicato foi reestruturado em agosto de 2015 - especializado na defesa da categoria
bancária - foi aperfeiçoado no atendimento aos bancários e bancarias com maior tempo de atendimento para tirar
suas dúvidas, saber de seus direitos e para promover as ações judiciais necessárias, seja coletiva ou individual!

Plantão Odontológico com tratamento de canal e
clínica geral gratuitos de segunda a sexta-feira (ver
horários e dentistas no site: santosbancarios.com.br).

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 63º do Estatuto Sindical, comunica que
foi registrada uma chapa para concorrer às eleições do triênio 2022/2025, a que se refere o resumo do Edital publicado no dia 11 de outubro de 2021, no Jornal “A TRIBUNA”, 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 63º, parágrafo primeiro, que começa a fluir a partir do dia 21 de outubro de 2021.

Executiva

Suplentes

Presidente Élcio Martins da Quinta (Itaú)

Rodrigo Gonçalves Pereira (Banco do Brasil)

Secretário Geral Ricardo Luiz Lima Saraiva (Banco do Brasil)

Mateus de Melo Lima (Caixa Econômica Federal)

Secretário Geral Adjunto José Augusto da Silva Filho (Itaú)

Rosana Marieta Carvalho Dias (Banco do Brasil)

Secretária de Finanças Eneida Figueiredo Koury (Banco do Brasil)

Luciano Nobre (Caixa Econômica Federal)

Secretário de Finanças Adjunto Roger Luis de Souza Gonçalves (Bradesco)

André Luiz Silva Tavares (Banco Do Brasil)

Secretário de Administração Márcio da Silva Fidencio (Itaú)

André Ricardo Alves Cruz (Itaú)

Secretária de Mulheres Carla Renata Silva Alvarez (Itaú)

Roberta Menna Pinto (Santander)

Secretário de Imprensa e Comunicação Fabiano De Magalhaes Couto (Santander)

Rosemeyre Aires Alves de Sousa (Caixa Econômica Federal)

Secretário de Formação e Relações Sindicais André Elias Ponte de Vasconcelos (Banco do Brasil)
Secretária de Segurança e Saúde do Trabalhador Vanessa Maria Gouvêa Gonçalves (Santander)
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer Messias Ferreira Dos Santos (Bradesco)
Secretário de Assuntos Previdenciários Daniel Pereira Mandu Filho (Bradesco)
Secretário de Assuntos Jurídicos Estevam Willians de Souza (Santander)

Conselho Fiscal Efetivos

Conselho Fiscal Suplentes

Léo Ventura Quidicomo (Santander)
Marcos de Camargo (Itaú)
Charles José Ribeiro da Silva (Safra)
Valter Zorzan Pereira da Silva (Itaú)
Victor Gomes Vieira (Santander)

Diretores Regionais Efetivos

Diretores Regionais Suplentes

GUARUJÁ/VICENTE DE CARVALHO/BERTIOGA
Sérgio dos Santos Cabeça (Caixa Eco. Federal)

GUARUJÁ/VICENTE DE CARVALHO/BERTIOGA
Luciana Aprigio do Nascimento Jesuita (Itaú)

André Fernandes P. Santos (Banco do Brasil)

SÃO VICENTE/PRAIA GRANDE
Priscila Roseane Germano (Santander)

SÃO VICENTE/PRAIA GRANDE
Daniel Moreira Santos (Banco do Brasil)

Rep. Junto a Federação Suplentes

CUBATÃO
Vinissio Martins Clemente (Direção)

CUBATÃO
Marcela da Piedade da Cruz Couto (Santander)

Ednilson Alexandre dos Santos (Bradesco)

Claudio Roberto Salgado Prado (Itaú)

Andrea Paolillo Crescenzo Braga (Bradesco)

Alexsandro da Silva Abud Ramos (Bradesco)

LITORAL (MONGAGUA/ITANHAÉM/PERUÍBE)
Carmen Dias Novoa (Bradesco)

LITORAL (MONGAGUA/ITANHAÉM/PERUÍBE)
Sérgio Roberto Silva Condrade (Caixa E. Federal)

João Luiz Mendes (Banco Do Brasil)

Maria Odete F. X. de O. Gaspar (Bradesco)

Raphael dos Prazeres Fernandes (Itaú)

Vitor Rodrigues de Lira (Mercantil do Brasil)

José Marcelo Brandão (Banco do Brasil)

Rep. Junto a Federação Efetivos

Santos, 21 de outubro de 2021. Comissão Eleitoral: Ulisses Casari, Manoel Barros Neto e Luciano Quartieri.

A chapa 1 é a única registrada para eleição do Sindicato.
Eleição para nova diretoria do Sindicato dias 22 e 23 de novembro de 2021

VOTE

