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Tem início processo eleitoral do Sindicato
A diretoria do Sindicato deu início ao processo eleitoral para eleger a nova diretoria
da entidade no triênio 2013/2016. Todos os associados terão a oportunidade de avaliar o trabalho desenvolvido nas últimas gestões. Como a valorização do patrimônio e
as lutas em defesa da categoria.

A Comissão Eleitoral foi eleita
Em Assembleia Geral Ordinária, às 19h, realizada
no dia 05 de dezembro de 2012, na sede do Sindicato, Av. Washington Luiz, 140, foi eleita por
unanimidade a Comissão Eleitoral que irá coordenar o processo eleitoral do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região, para o mandato 2013/2016. A
Comissão é composta por quatro associados(as):

Manoel Barros
Neto, Luciene
Gomes Bezerra, Paulo do
Carmo Lourenço e Renato
Bartolotto.

Manoel Barros Neto, Luciene Gomes Bezerra, Paulo do Carmo Lourenço e Renato Bartolotto
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Cerimônia e festa de 80 anos
de fundação do Sindicato
Todos os bancários da ativa e aposentados estão
convidados para a cerimônia de 80 anos de fundação, dia 11 de janeiro de 2013, a partir das 19h,
na Av. Washington Luiz, 140, no Sindicato dos
Bancários de Santos e Região.
O evento será marcado pelo lançamento oﬁcial da
revista abordando algumas das lutas mais importantes travadas por diretorias anteriores e a atual,
além de uma agenda comemorativa que será entregue a todos os associados nas agências e aposentados em suas residências.
Teremos, também, apresentações da Orquestra
Brasileira de Violões regida pelo maestro Antonio
Manzione e do Coral Grupo Vozes do Sindicato.
Logo depois será servido coquetel na nova sede
com três andares e elevador, na Av. Washington
Luiz, 140, em Santos.

Churrasco no
Complexo Esportivo
No sábado, dia 12/01/2013, a festa
será no Complexo Esportivo Antonio Guarnieri, na Av. Santista, 790,
no morro da Nova Cintra, com
início a partir das 9h, com jogos de
futebol soçaite, playground para as
crianças, piscina, música ao vivo,
onde será servido um almoço com
churrasco.

O Sindicato é você!

Prestigie!
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Cerimônia de comemoração de 80 anos
Local:
de janeiro
Sede do Sindicato
sexta-feira
Av. Washington Luiz, 140
Canal 3 - Santos
a partir das 19h
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ACE ataca direitos como 13º, férias, horas extras e outros

Proposta do Acordo Coletivo Especial (ACE) dos metalúrgicos
do ABC possibilita a retirada de direitos trabalhistas
Usando como desculpa a ”modernização das
relações de trabalho no Brasil”, um anteprojeto
de lei, que altera a CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho), foi elaborado pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, trata-se do Acordo Coletivo
Especial (ACE).
O ACE representa uma possibilidade real de retirada de direitos e ainda por cima dentro da lei, se
a proposta for aprovada no Congresso Nacional e
sancionado pela Presidente Dilma.
No Brasil, tudo que é negociado entre patrões e
empregados não pode se sobrepor a lei. Em outras
palavras, não é permitido fazer nenhum acordo que
diminua os direitos dos trabalhadores. O que foi
legislado prevalece sobre o negociado, salvo se o
que foi negociado seja melhor ao que está na lei.
Na proposta dos metalúrgicos do ABC o princípio
se inverte e o que for negociado diretamente entre
a empresa e a Comissão de Trabalhadores, vale
como lei. Poderão ser feitos acordos parcelando
as férias, acabando com o 13º salário, diminuindo
adicional de horas extras, entre outras coisas e nada
poderá ser questionado na justiça.

Como o ACE age?

A proposta dos metalúrgicos do ABC é para que o
ACE regulamente a criação de Comitês Sindicais
de Empresa (Comissão de Trabalhadores) para

ignorar a CLT e negociar diretamente
com as empresas desde problemas do
dia a dia (assédio, falta de segurança,
refrigeração quebrada) até benefícios
e direitos (13º salário, férias, FGTS,
multa rescisória, licença maternidade
e muitos outros). A princípio parece
ser uma proposta boa, aﬁnal a CLT
foi instituída, depois de muita luta dos
trabalhadores, em 1943, mas muita
coisa mudou e a realidade está um
pouco diferente. Mas o fato é: a lógica
de funcionamento das empresas e do
capitalismo não mudou, ou seja, as empresas têm
por objetivo diminuir custos para aumentar os seus
lucros.
Para isso, empresários buscam sempre reduzir ou
acabar com direitos dos trabalhadores. Por isso,
o setor patronal achou muita boa a proposta do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Trabalhadores falando em
nome dos patrões
A proposta de ACE só interessa aos patrões, infelizmente partiu de um Sindicato de Trabalhadores.
E não foi qualquer sindicato, foi o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, um dos principais da CUT.
Ator importante na retomada das lutas dos trabalhadores em nosso país nas décadas de 70 e 80.

A situação de abandono das lutas dos trabalhadores
pela CUT teve início nos anos 90 e se agravou de
2000 em diante.
A CUT nasceu no calor das mobilizações dos
trabalhadores, com o passar dos anos, abandonou
o objetivo estratégico de transformação socialista
da sociedade e aos poucos, também, a luta dos
trabalhadores. Hoje a central é um braço sindical
do governo.
Por isso, o Sindicato dos Bancários de Santos
e Região é ﬁliado a INTERSINDICAL (www.
intersindical.inf.br) e vem, com outros sindicatos
de luta, construindo uma nova central, que resista e
lute para garantir direitos e avançar em novas conquistas. Nesse momento é fundamental a união de
forças para derrotar o anteprojeto que retira direitos
da classe trabalhadora.

Edital Eleições Sindicais
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 2013/2016, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2013, no período das 9h às 17h, na sede
deste Sindicato sito à Avenida Washington Luis, nº 140, Santos/SP, e nas cidades de Guarujá, São Vicente, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão,
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, sendo que, além das mesas coletoras de votos ﬁxas, que serão instaladas na sede do sindicato, nos termos do estatuto Sindical
da entidade, serão instaladas também, mesas coletoras itinerantes designadas pela Comissão Eleitoral, que percorrerá os locais de trabalhos nas cidades de Santos, Guarujá, São Vicente,
Distrito de Vicente de Carvalho, 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 17 de dezembro de 2012, o prazo para registro das chapas. O requerimento, acompanhado
de TODOS os documentos exigidos para o registro de chapas, será dirigido a Comissão Eleitoral e protocolado na secretaria da entidade que funcionará, no período destinado ao registro
de chapas, de segunda à sexta-feira, no período de 9h as 17h, para atendimento concernentes ao processo eleitoral, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º do referido Estatuto. Caso não
seja obtido quorum em primeira eleição, a segunda votação será realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2013. Não conseguindo quórum, também, na segunda votação, a eleição em
terceira votação, será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013. Ambas nos mesmos termos da primeira eleição, e conforme o estatuto. Santos, 07 de dezembro de 2012.

Comissão Eleitoral:

MANOEL BARROS NETO

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

LUCIENE GOMES BEZERRA

PAULO DO CARMO LOURENÇO

RENATO BARTOLOTTO
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16 agências são paralisadas em Santos
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos
e Região e os bancários paralisaram todas as 16
agências do Santander existentes em Santos/SP,
nesta quarta-feira (05), por 24h, contra as demissões em massa que estão ocorrendo em todo o
país. De segunda-feira (03) até quinta-feira(06) e
o fechamento desta edição, o Santander já havia
demitido 22 funcionários na Baixada Santista. Em
todo o Brasil já foram cerca de 2.000 bancários
e segundo informações o número pode chegar a
5.000 dispensados até sexta-feira (07).
Indignados, os bancários estão parando agências
em várias cidades do país protestando contra as
demissões em massa e exigindo a reintegração de
todos os funcionários desligados. O movimento
sindical já cobrou uma negociação com o banco,
mas até o momento não obteve retorno.
“A paralisação é a primeira resposta diante da onda
de dispensas que foi deﬂagrada pelo banco que
começaram na semana passada. Os trabalhadores
brasileiros são os principais responsáveis pela
maior fatia do resultado global da empresa (26%).

O banco não demite na Espanha onde há crise,
nem em outros países da América Latina”, aﬁrma
Ricardo Saraiva Big, presidente do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região.
Entre os dispensados estão
empregados com mais de
20 anos de banco, muitos às
vésperas da aposentadoria,
e até pessoas com deﬁciência. Trabalhadores que
dedicaram uma vida inteira
à instituição não podem ser
descartados dessa forma.
Além disso, essas dispensas
só podem estar ocorrendo
para que o banco economize com os funcionários
e amplie suas remessas de
dinheiro, captado no mercado ﬁnanceiro brasileiro, à
Espanha.

do ano, o banco lucrou R$ 5,694 bilhões no Brasil.
Ao invés de demitir, o banco deveria fazer mais
contratações. Ao demitir trabalhadores, faltando
menos de um mês para o Natal, o Santander revela
que não respeita o Brasil e os brasileiros.

Demissão em massa gerou paralisação total do banco em Santos

Nos nove primeiros meses
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Bancários paralisam agências do BB contra assédio moral
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e
Região e os bancários paralisaram, dia 28/11/2012
(quarta-feira), das 10h às 12h, seis agências do
Banco do Brasil na Baixada Santista, contra a
prática de assédio moral pela diretoria do banco
estatal. Foram paralisadas as agências Santista,
Ponta da Praia e Porto, em Santos; São Vicente/rua
Frei Gaspar; Cubatão/Av. 09 de Abril; e Agência
Guarujá/Mario Ribeiro, como parte de uma mobilização nacional, dia 28/11.

ASSÉDIO

Como forma de pressão e ameaça, a direção do
Banco do Brasil enviou carta aos funcionários que
aderiram a greve cobrando o compromisso individual de compensação das horas não trabalhadas
durante o período de mobilização, contrariando
a Convenção Coletiva de Trabalho assinada com
a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). No
documento enviado aos trabalhadores, o banco
sugere a obrigatoriedade da compensação de horas
e o cumprimento integral das horas devidas.
E essa não é a primeira tentativa da direção do BB
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de constranger os funcionários e
fazê-los cumprir, irregularmente,
as horas de greve. Num primeiro
momento, o Banco do Brasil
chegou a criar uma instrução
normativa especíﬁca (IN 361) para
o cumprimento das horas. Depois,
ﬁzeram uma primeira convocação.
Agora, querem que os funcionários
assinem um documento se comprometendo a cumprir todas as
horas. “Muitos foram pegos de
surpresa e obrigados a assinar,
além disso estamos investigando
vários desvios de função e vamos
tomar as medidas cabíveis”, relata
Eneida Koury, secretária geral do
Sindicato dos Bancários de Santos
e Região e funcionária do BB.

Assédio moral e desvio de função são constantes no BB

O Sindicato orienta que os bancários não assinem o documento e denunciem esta prática. “Não vamos tolerar assédio
moral em cima dos trabalhadores, nem qualquer

tipo de retaliação ou perseguição”, ﬁnaliza Ricardo
Saraiva Big, presidente do Sindicato e funcionário
do BB.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

