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A diretoria inaugurou, dia 23 de 
julho de 2011, as novas instalações 
do seu novo Complexo Esportivo 
Antonio Guarnieri, na Nova Cin-
tra, Av. Santista, 790, em Santos. 
Mais de 300 convidados prestigia-
ram a festa, o torneio, com a parti-
cipação de 10 times de bancários e 
vencido pela equipe do Bradesco 
Praia Grande A.

No evento foram homenageados 
o diretor e ex-funcionário do San-
tander (falecido) Silvio Luiz Nas-
cimento e os funcionários Maria 
Alice Tineo Oliveira e Álvaro Araú-
jo.

O Complexo é dotado de novo 
campo de grama sintética, específi-
ca para prática de futebol soçaite; 
vestiários, playground para crian-
ças, piscina, nova cantina, salão de 
festas, banheiros, novos alojamen-
tos com capacidade para 27 pesso-
as, além é claro de churrasqueira.

Os sócios do Sindicato poderão utilizar o campo de futebol soçaite, a piscina, o playground e a 
churrasqueira gratuitamente aos sábados das 8h às 13h. Já nos demais horários na semana o campo será 
alugado por R$ 600,00 para sócios e R$ 800,00 para não sócios, de segunda a sexta-feira, das 18h às 
24h, mensalmente, ou seja, os times terão direito a 1 hora semanal, conforme a data e horários alugados.

Já todo o complexo: salão de festas, a piscina, churrasqueira, o playground e o campo de futebol 
serão alugados para festas de cinco horas aos sábados e domingos (sendo possível, no domingo, mais 
duas horas extras com taxa adicional):

Sábados:
Horários: das 15h até às 20h
Valores: 
Sócios: R$ 1.500,00
Não sócios: R$ 3.000,00

Domingos:
Horários: das 10h até às 20h 
(dentro desse horário será possível 
escolher 5 ou 7 horas de aluguel)
Valores para 5 horas:
Sócios: R$ 1.500,00
Não sócios: R$ 3.000,00 
Valores para 7 horas:
Sócios: R$ 2.000,00
Não sócios: R$ 4.000,00 

A 14ª Festa do Chope dos Bancários foi 
realizada na Portuguesa Santista, dia 19/08, 
das 21h às 3h. A tradicional festa atraiu 
mais de 700 bancários e convidados que se 
divertiram ao som da banda de Rock Pop 
Music Box. Mesmo o frio e a chuva não 
desanimaram os bancários e seus familiares 
e a festa ocorreu com tranquilidade. Agora 
os bancários tem outro compromisso: arre-
gaçar as mangas para a Campanha Salarial!

Associados poderão utilizar gratuitamente aos sábadosAssociados poderão utilizar gratuitamente aos sábados

Festa do chope é som, diversão e descontração
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Na primeira rodada de negociação com o Comando Nacional dos Bancários, dias 
30 e 31/08, a Fenaban rejeitou as reivindicações sobre melhorias das condições de 
trabalho, respeito da jornada de seis horas, redução do tempo de espera na fila, mais 
contratações de bancários e implementação de mais caixas. Também rejeitaram as 
reivindicações sobre garantia de emprego, fim das terceirizações e extensão do abo-
no-assiduidade a todos os bancários. Foram agendadas mais duas rodadas. A segunda 
acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro, envolvendo saúde e condições de trabalho, e a 
terceira, no dia 13 de setembro, sobre remuneração.

Os bancários reivindicam reajuste salarial de 12,8%, PLR de três salários mais 
R$ 4.500, piso do Dieese (R$ 2.297,51 em junho), plano de cargos e salários para 
todos, mais contratações, fim da rotatividade, reversão das terceirizações entre outros 
itens colocados na pauta entregue dia 12/08 aos representantes dos banqueiros. O sis-
tema financeiro, que lucrou mais de R$ 24 bilhões no primeiro semestre deste ano, 
tem que fazer a sua parte distribuindo renda. Isto só ocorrerá com a participação e 
mobilização dos bancários.

1ª rodada: 
30 e 31 de agosto

emprego e reivindicações sociais

2ª rodada: 
5 e 6 de setembro

saúde e condições de trabalho

3ª rodada: 
13 de setembro
remuneração

Capitaneados pelo Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região, diversos sindicatos ligados a Intersindical e a centrais 
sindicais, além de movimentos sociais e o PSOL formaram o 
“Comitê de Luta pela Saúde do Trabalhador”. Um dos primeiros 
atos foi a realização de manifestação, dia 18/08, em frente ao 
INSS, da Aparecida, em Santos, contra os ataques dos governos 
municipais, estadual e federal a saúde do trabalhador com a Alta 
Programada e o sucateamento dos hospitais e serviços públicos 
de saúde, mantidos pelo SUS, com o objetivo de privatizá-los.

A próxima reunião do comitê será dia 20/09, às 17hs, na Ave-
nida Washington Luiz, 140, sede do Sindicato, para organizar as 
próximas atividades contra a privatização da Saúde Pública. 

“ Esta manifestação fez  parte da Jornada Nacional de Lutas 
deliberada por diversas organizações sindicais e populares, 
como a Intersindical, de 17 a 24/08. A Jornada defende a aposen-
tadoria, por aumento real de salários, redução da jornada de tra-
balho sem redução de salários, defesa do serviço público e dos 
servidores, reforma agrária, moradia digna, contra a criminaliza-
ção da pobreza e das lutas sociais contra a mudança do código 
Florestal”, explica Ricardo Saraiva Big, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região.

Várias entidades e organizações 
participaram da manifestação
Várias entidades e organizações 
participaram da manifestação
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Por conta das pressões da cúpula do em Cubatão, dia 17/08. Na manifestação 
Santander em cima dos gestores para foram utilizados carro de som e cartazes, 
aumentar os lucros, assédios com humi- para denunciar os maus tratos contra os 
lhações estão sendo praticados por funcionários. 
gerentes nas unidades, conforme o dos-

“Infelizmente no Santander o assé-
siê formado por inúmeras denúncias 

dio toma conta do cotidiano dos bancári-
encaminhadas e guardadas pelo Sindica-

os. Além disso, a falta de funcionários é 
to.

uma realidade a ser combatida”, diz Fabi-
Contra estas práticas, os bancários, ano Couto, funcionário do Santander e 

como fizeram em outras agências, para- Secretário de Comunicação do Sindica-
lisaram por 24h, a agência do Santander, to dos Bancários de Santos e Região.

Sindicato tem dossiê com denúncias encaminhadas

Bancários paralisam Itaú contra demissões 
em massa 
Cinco agências paralisadas, dia 31/08

Bancários paralisaram cinco agências do Itaú na Baixa-
da Santista contra demissões em massa, quarta-feira, das 
10h às 16h. Somente dia 29/08, foram demitidos cinco ban-
cários, um é portador de necessidades. De março até agosto,  
já foram demitidos 30 bancários, dois portadores de neces-
sidades especiais. O banco está desempregando em massa 
em todo o país. Entretanto, no 1º semestre de 2011, bateu 
novo recorde e obteve o maior lucro líquido entre todos os 
grandes bancos que operam no Brasil e um dos maiores do 
mundo R$ 7.132,508 bilhões. Foram paralisadas as unida-
des do Gonzaga, Ponta da Praia, Washington Luiz, São 
Vicente e Praia Grande. 

“Vamos defender os empregos e os direitos dos bancá-
rios até as últimas consequências na Baixada Santista. A 
irresponsabilidade do Itaú é desumana. Eles não respeitam 
nada: demitem bancários perto da aposentadoria, adoecidos 
por conta da pressão e deficientes físicos. Tudo para reduzir 
o quadro e aumentar o lucro com exploração”, afirma Ricar-
do Saraiva Big, presidente do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região.

As más condições de trabalho estão adoecendo cada 
vez mais a categoria. Bancários estão tentando o suicídio, 
alguns morrendo, outros recorrem cada vez mais a remédios 
de tarja preta e tratamentos psiquiátricos. Há casos de morte 
no ambiente de trabalho, como aconteceu em junho em São 
Paulo, segundo foi dito na Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) Itaú. “Vamos denunciar o Itaú a Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT)”, finaliza Big.

Agência do Gonzaga

Agência Ponta da Praia

Bancários paralisam Santander/Cubatão 
contra pressões por metas 
Bancários paralisam Santander/Cubatão 
contra pressões por metas 

Agência Washington Luiz


