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Bancários elegem Chapa 1 com 98,45% dos votos
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Inscrições abertas para Orquestra de 
Violões e Coral dos Bancários

Cultura
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As agências do BB foram paralisadas, dia 08/02, das 9h às 11h, para protestar contra o novo plano de fun-
ções comissionadas, implantado pelo banco de forma unilateral, ou seja, sem negociar com os trabalhadores 
e que provocará rebaixamento de salários. Os funcionários usaram roupa preta para demostrar sua insatisfa-
ção com o plano de reestruturação de cargos e salários.

Paralisação no BB contra plano de funções
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Cerca de 300 pessoas prestigiaram a cerimônia de 
80 anos de fundação do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região, dia 11/01/2013. 

Entre elas, estavam representantes de dezenas 
de entidades sindicais e de movimentos sociais 
como Gilmar Mauro, um dos coordenadores 
nacionais do Movimento dos Sem Terra (MST). 
Líderes sindicais como Mané Gabeira (Contraf), 
Arlei Medeiros (Intersindical), Francisvaldo 
Mendes (Fetec/SP), Simara Pereira (Fetec/SC), 
Dirceu Travesso (Conlutas) e representantes de 
vários sindicatos, assim como bancários da ativa e 
aposentados.

A cerimônia teve início com o lançamento, pela 
Secretária geral do Sindicato, Eneida Koury, da 
“Revista 80 Anos Fazendo História”, em seguida 
a apresentação do Coral dos Bancários, Grupo 
Vozes, regido pela maestrina Simone Schumacher, 
e logo após a Orquestra de Violões do maestro 
Antonio Manzione. 

Logo em seguida Pedro de 
Castro Junior (Secretário 
Geral Adjunto) iniciou as 
saudações dos dirigentes 
sindicais e de Gilmar 
Mauro (movimentos 
sociais). Todos ressaltaram 
a importância da cultura e 
do lazer para o trabalhador, 
assim como a luta da classe 
trabalhadora, organizada 
em sindicatos, pelos seus 
direitos e em defesa de seus 
interesses. 

Mauro também enfatizou 
o grande signifi cado 
da solidariedade entre os seres humanos para 
a construção de um mundo melhor, socialista, 
que distribua com justiça a renda. Para fi nalizar, 
o presidente Ricardo Saraiva Big destacou a 
importância de todos os funcionários e diretores 

na luta da categoria e prestou homenagem a 
funcionária mais antiga do Sindicato, Maria Alice 
(chefe da secretaria) e ao diretor dos aposentados 
Dionísio Duarte. Depois foi servido um coquetel 
no salão de festas da sede, na Av. Washington Luiz, 
140.
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Big homenageia funcionários e diretores

Muitas entidades prestigiam 80 anos dos Bancários

No sábado, foi realizada uma churrascada à categoria, no complexo 
esportivo Antonio Guarnieri, na Nova Cintra. Aproximadamente 
200 bancários (as) e suas famílias puderam se divertir na piscina, 
playground e no campo de futebol soçaite, ao som de música ao vivo.

80 anos de fundação

Festa: 
churrasco na Nova Cintra

Eneida faz apresentação do lançamento ofi cial da Revista 80 anos Fazendo História

No sábado muita festa no Complexo Esportivo
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O Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
investe ainda mais em cultura, com a criação da I 
ORQUESTRA DE VIOLÕES DE BANCÁRIOS 
do Brasil. Para isso, estão abertas as inscrições 
para curso de violão regular, com o maestro AN-
TONIO MANZIONE. As inscrições serão realiza-
das com os diretores do Sindicato, na secretaria do 
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140 – Santos ou 
pelo site: www.santosbancarios.com.br.

O Curso é gratuito e aberto a principiantes (sem 
nenhum conhecimento), principiantes com conhe-
cimento básico, com conhecimento de Clássico e 
Popular (Cifras), com conhecimento superior ou 
virtuosidade, sem limite de idade. As aulas terão 

início dia 13/03/2013 (quarta-feira), na sede do 
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140. 

Inicialmente estão previstas inscrições para 50 
vagas, que posteriormente, conforme a demanda 
serão ampliadas. As matérias aplicadas nas aulas 
serão Instrumental, Teoria Musical e História da 
Música e do Violão. 

As classes e horários são: matinal das 10 às 12h; 
vespertino das 14 às 16h e 16h às 18h e noturna 
das 19h às 21h, sempre nas quartas-feiras. O Siste-
ma Manzione de Violão tem excelência no ensino 
com responsabilidade social! Mais informações 
pelo fone: 3202.1670.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projeto BancARTE

Também estão abertas as inscrições para o Coral 
dos Bancários, Grupo Vozes. O Coral é gratuito 
para os associados, que não precisam saber cantar.
Formado em Maio de 2002, o Coral desenvolve um 
repertório variado, que inclui desde a música eru-
dita até a MPB. Apresentou-se em vários locais da 
região, como antigo Clube Sírio Libanês de Santos, 
Teatros Coliseu e os municipais Guarany e Rosinha 
Mastrângelo. Além das agências bancárias de San-
tos, entre outros eventos e locais. Com regência da 

maestrina Simone Schu-
macher, o Coral ensaia às 
3ª feiras, das 18h às 20h, 
na Sede do Sindicato,  
Av. Washington Luiz, 
140, Santos/SP. Mais 
informações pelo fone: 
3202.1670 ou pelo site: 
www.santosbancarios.
com.br.

Maestro Manzione
O maestro Antonio Manzione é graduado 
desde 1962, pelo Conservatório Dramático e 
Musical de São Paulo, com medalha de ouro; 
chegou a reunir e reger 1001 violões, na ho-
menagem dos alunos ao seu 50º aniversário; 
além de ser detentor de 783 premiações.

Ficha de inscrição
Todos os interessados em participar 
das aulas de violão, para formação da 
Orquestra de Violões, podem se inscrever 
recortando a fi cha de inscrição publicada 
ao lado, preenchê-la e entregar aos 
diretores ou entregar na secretaria do 
Sindicato, na Av. Washington Luiz, 140 – 
Santos - CEP 11050-200, fone: 3202.1670.

Obs.: os bancários que pretendem 
inscrever seus dependentes devem tirar 
cópias da fi cha publicada e preencher o(s) 
dado(s) dele(s).

Inscrição para Orquestra: preencha, recorte e entregue para algum diretor ou no Sindicato

Marque um X no horário de preferência:
(    ) 10h às 12h (    ) 16h às 18h
(    ) 14h às 16h (    ) 19h às 21h

I Orquestra de Violões dos Bancários | MAESTRO ANTONIO MANZIONE

Nome:

Telefone: 

Banco: Agência:

Email:

Inscrição para Orquestra: preencha, recorte e entregue para algum diretor ou no Sindicato

CORAL DOS BANCÁRIOS: 
inscrições gratuitas

Manzione rege camerata de violões

Apresentação do Grupo Vozes 
na cerimônia de 80 anos do sindicato
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A expressiva votação conquistada é mais uma demonstração 
de que o trabalho conjunto dos bancários com a diretoria do 
sindicato tem a aprovação quase unânime da categoria. Foram 
98,45% dos votos para sacramentar a eleição da Chapa 1, 
realizada dias 5 e 6/02/2013, que tem como presidente Ricardo 
Saraiva Big. A Chapa 1 foi eleita com 1.836 votos a favor, 25 
votos brancos, e apenas 4 nulos de um total de 1.865 votantes.

A nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região tomará posse dia 01/04, para administrar o triênio de 
2013/2016. A diretoria será formada pelo presidente Big, Enei-
da Koury (secretaria geral), Pedro de Castro Junior (secretario 
geral adjunto), João Carlos Faria (tesoureiro), além de mais 44 
bancários (as) da ativa e aposentados distribuídos em diversas 
diretorias e funções.

De acordo com a nova diretoria, neste momento é fundamen-
tal a união de forças para derrotar o anteprojeto do Acordo 
Coletivo Especial (ACE), que retira direitos da classe trabal-
hadora. Usando como desculpa a modernização das relações 
de trabalho no Brasil, este anteprojeto de lei, que altera a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), é uma proposta patronal 
apresentada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, bancada 
pelo governo federal. O ACE representa uma possibilidade real 
de retirada de direitos e ainda por cima dentro da lei, se a pro-
posta for aprovada no Congresso Nacional e sancionado pela 
Presidente Dilma.

“Vamos continuar lutando com garra contra as demissões em 
massa, por  mais contratações, fi m do assédio, da exploração, 
lutar pela isonomia salarial e de direitos, por planos de cargos 
e salários para todos, pela reposição das perdas e recomposição 
dos salários. Vamos também combater a terceirização e o Fa-
tor Previdenciário. Para isso, estamos trabalhando (reunidos 
na Intersindical) para construir uma nova Central Sindical de 
Trabalhadores autônoma e independente de partidos políticos, 
governos e patrões, para fortalecer e organizar os trabalha-
dores”, fi naliza Big.

Bancários aprovam trabalho e elegem 
Chapa 1 com 
98,45% dos votos

Sindicalize-se! Faça parte 
dessa luta!
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