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Contra demissão e humilhação no Itaú

a Lei Federal 7.430 garante!!!

MANIFESTAÇÃO 

BANCÁRIO NÃO TRABALHA NO SÁBADO,
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Resultados da 5ª rodada (12/05/2012)
9h - CHAVE B Bradesco Itanhaém 04 X 06 Bradesco Ponta da Praia
9h 45 - CHAVE A Bradesco Vicente de Carvalho 04 X 04 Banco do Brasil
10h 30 - Chave A Santander Santos 04 X 09 Bradesco Conselheiro Nébias

6ª rodada (19/05) resultados:
9h - CHAVE A Bradesco Gonzaga 03 X 07 Bradesco Vicente de Carvalho
9h 45 - CHAVE B Bradesco Vila Belmiro 03 X 08 Bradesco Santos Centro
10h 30 - Chave B Bradesco Cubatão 10 X 05 Itaú

A diretoria do Sindicato promove show, com 
entrada gratuita, de Luiz Claudio de Santos, 
neste sábado (26/05), a partir das 11h30, no 
Complexo Esportivo dos Bancários, no morro 
da Nova Cintra, Av. Santista, 790, em Santos. 
Luiz Cláudio é músico, compositor de MPB, 
sambas; violonista e contrabaixista.  O cantor 
faz show de lançamento do seu primeiro CD, 
desfi lando um repertório que faz uma verdadei-
ra tour na vida artística deste que é, sem sombra 
de dúvida, um dos principais artistas do cenário 
musical santista dos últimos 30 anos.

No repertório, mais de 35 anos de com-
posições e inúmeras parcerias, Luiz demonstra, 
em pouco mais de 60 minutos, toda a versatili-
dade de seu trabalho musical, que nunca se ren-
deu a modas ou estilos, traçando ao longo do 
tempo uma obra de referência autêntica e pes-
soal. Blues, sambas, poemas, tango e até uma 
composição do jornalista e crítico musical Luiz 

Nassif, que, admirador do artista, presenteou-o 
com um samba de sua autoria, que, no CD, foi 
gravado em grande estilo pela Roda de Samba 
do clube Ouro Verde, do Marapé, a mais tradi-
cional da cidade.

Neste show de lançamento, Luiz, ao violão, 
será acompanhado pelo percussionista e par-
ceiro de longa data, Cláudio Honorato, apre-
sentando uma síntese das músicas do CD, num 
estilo “pocket show”.

Novos preços do aluguel do soçaite
Associados: R$ 450,00/4 horas por mês
Convidados: R$ 600,00/4 horas por mês
Fique atento e veja no site mais detalhes: 
www.santosbancarios.com.br

Compareça e faça parte desta festa!
Veja a tabela na íntegra no site do 

Sindicato: www.santosbancarios.com.br 

Campeonato de Futebol Soçaite 2012
A 5ª e 6ª rodadas do Campeonato de Futebol 
Soçaite dos Bancários aconteceram nos dias 
12 e 19/05, foram realizadas seis partidas, veja 
resultados abaixo. Os jogos acontecem sempre 

aos sábados a partir das 9h no Complexo 
Esportivo dos Bancários, morro da Nova 
Cintra, Av. Santista, 790. O torneio reúne 14 
equipes de várias agências e bancos da região.

neste sábado, 26 
Sindicato promove show, 

às 11h30, na Nova Cintra

Luiz Claudio lança seu 1º CD no Complexo Esportivo da Nova Cintra
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A diretoria do Sindicato paralisou as 
quatro agências da CAIXA que iriam 
abrir sábado, dia 12/05/64. A Lei 7.430 
da CLT (Consolidação das Leis do Traba-
lho) é específi ca, conforme o artigo 
224, “a duração normal do trabalho dos 
empregados em bancos, casas bancárias 
e Caixa Econômica Federal será de 6 
(seis) horas continuas nos dias úteis, 
com exceção dos sábados, perfazendo 
um total de 30 horas de trabalho por 
semana. (Redação dada pela Lei nº7.430, 
17/12/85, DOU 18/12/85) – CLT. 

Portanto é ilegal as agências da Caixa 
Econômica Federal abrirem aos sábados 
O ataque é geral e pode atingir toda a 
categoria. A diretoria da Caixa convocou 
estagiários, caixas, comissionados e 
gerentes para trabalhar. Isto é uma explo-
ração do governo federal em sua ofen-
siva para retirar direitos dos bancários e 
aumentar o lucro dos bancos. O governo 
está de braços dados com banqueiros 
para atingir os trabalhadores.

Bancários não permitem que a 
categoria trabalhe sábado na CAIXA

A Lei 7.430 da CLT garante: bancário não trabalha aos sábados. Por isso a 
diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região paralisou unidades 
da Caixa Econômica Federal, em 12 de maio de 2012, em quatro cidades da 
Baixada. A categoria deve mobilizar-se para não perder a folga remunerada 

nos fi nais de semana, como aconteceu com os comerciários!

1) Santos Centro, 
rua Gal. Câmara, 09;

2) São Vicente Centro, 
Jacob Emerick, 215; 

3) Praia Grande Boqueirão, 
Av. Presidente Costa e Silva, 748;

4) Guarujá Centro, 
Av. Leomil, 645

“A justiça federal de Santos não concedeu 
liminar ao Sindicato passando por cima da Lei 
7.430, alegando que se a Caixa pagasse as horas 
extras não haveria problema trabalhar ao sábado.  
Fato não registrado na capital São Paulo, Ceará, 
Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, entre outros, onde os sindicatos 
obtiveram liminar defendendo a CLT. 

A justiça de Santos parece que ainda não 
percebeu que existe uma movimentação dos 
bancos, sustentada pelo governo federal,  para 
impor o trabalho aos sábados. A categoria bancária 
precisa reagir a esse ataques, não podemos correr 
o risco de ter que trabalhar sábado, domingo e 
feriado, como aconteceu com os comerciários”, 

enfatiza Ricardo Saraiva Big, Presidente do 
Sindicato.

R$ 32 milhões em publicidade
É preciso denunciar que a quantidade de 

pessoas que procuraram as unidades para receber 
orientações foi mínima no sábado e não justifi ca o 
gasto de 32 milhões de reais do dinheiro público, 
em publicidade no horário nobre de diversas 
emissoras de TV, utilizando a fi gura popular e 
global da atriz Regina Casé. 

As eleições 2012 infl uenciaram? Trata-se de 
dinheiro da população. Isto deveria ser investi-
gado!

Caixa e seus aliados

As agências da Caixa Econômica 
Federal paralisadas foram:

BANCÁRIOBANCÁRIO
não trabalha sábado

Artigo 224 - A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas 
bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, 
com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana.

Lei 7.430 da CLT

Bancários paralisam agência Santos
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A diretoria do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região fez manifestação, das 10h 
às 12h, na agência 021 do Itaú, no Centro de 
Santos, dia 15, após receber denúncia de que a 
gerência está pressionando os funcionários com 
muito assédio.

Os bancários encenaram uma peça de teatro 
vestidos com uniformes de futebol, com técni-
co, juízes, bandeirinhas e jogadores parodiando 
os assédios da gerência e o patrocínio do banco 
à seleção brasileira. Também foram preparadas 
sardinhas na brasa na porta da unidade e dis-
tribuídas à população como forma de protesto. 

A situação é caótica nas agências do Itaú 
em todo Brasil, mas principalmente na agência 
Santos/Centro, onde a gerência vem maltratan-
do os funcionários com ameaças de demissão e 
pressão para atingir metas impossíveis. 

Conforme as denúncias recebidas pelo 
Sindicato há humilhação aos subordinados com 
comentários que atingem o moral, imposição 
aos funcionários para almoçarem depois das 
14h e outras truculências, causando medo e 
aterrorizando o ambiente de trabalho. 

A diretoria do Sindicato continuará lutando 
contra assédios com atos políticos, denuncias 
à população, clientes, a imprensa e ações na 
justiça.

O Itaú demitiu 7.728 funcionários nos úl-
timos 12 meses. Na região foram cerca de 90 
demissões de abril de 2011 até agora, colabo-
rando para a extinção de postos de trabalho na 
Baixada Santista.

“A diretoria do Sindicato não vai permitir 
ou deixar sem resposta, como sempre fez, qual-
quer tipo de assédio”, afi rma Ricardo Saraiva  
Big, Presidente do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região.

A diretoria do Sindicato não vai permitir ou deixar sem resposta, como sempre fez, qualquer tipo de assédio

Bancários protestam contra demissão e humilhação 
no Itaú vestidos com uniforme de futebol

Manifestação foi realizada dentro da agênciaOs bancários também encenaram na frente da agência

Cartazes foram utilizados no protesto para chamar atenção da população, além da distribuição de sardinha


