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Bancárias protestam no 
Dia Internacional da Mulher

Contra demissões!
Todas as agências do 
HSBC são paralisadas 
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Os empregados da Caixa Econômica Federal, de 
São Vicente, estão proibidos, por determinação 
judicial, a trabalharem aos sábados e domingos, 
sejam em feirões, dentro das unidades ou qualquer 
outro lugar. Tudo isso porque o Sindicato ganhou 
ação contra a pressão da Caixa em seus emprega-
dos para trabalharem nos fi nais de semana. O pro-
cesso foi ganho na 1ª Instância de São Vicente e, 
também, na 2ª Instância da 2ª Região. Ainda resta o 
Tribunal Superior do Trabalho caso a Caixa recorra 
novamente e tente passar por cima dos direitos dos 
bancários.

O Juiz Relator, Ricardo Apostólico Silva, foi bem 
claro: Nos termos do caput do art. 224 da CLT, “A 
duração normal do trabalho dos empregados em 
bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Fede-
ral será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, 
com exceção dos sábados, perfazendo um total de 

30 (trinta) horas de trabalho por semana.

“Ou seja, há expressa determinação legal no sen-
tido de proibir o labor dos bancários aos sábados. 
Logo, o labor aos domingos implicitamente tam-
bém está proibido. Ainda que assim não fosse, 
certo é que o pedido de autorização de trabalho do 
bancário em domingos e feriados insere-se na com-
petência das DRT´s, além da necessária assistência 
sindical à anuência do empregado (inteligência 
da Portaria 3.118/1989 do Ministério do Trabalho 
e Emprego), o que não ocorreu no caso em tela”, 
afi rmou o magistrado.

Lute por seus direitos, não é por acaso que o gover-
no federal está aliado com empresários para des-
truir a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e precarizar ainda mais as condições de trabalho 
explorando a classe trabalhadora.

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
promove o 2º Campeonato de Futebol Soçaite, que 
será realizado no Complexo Esportivo Antonio 
Guarnieri, Av. Santista, 790, no morro da Nova 
Cintra, Santos. 

Inscrições 
As inscrições podem ser feitas através do e-mail 
santosbancarios@uol.com.br ou com os diretores 
do sindicato.

Regras
1- Os bancários não 
sindicalizados so-
mente poderão par-
ticipar fi liando-se ao 
Sindicato até o fi nal 
de abril.

2 - O número de jogadores é no mínimo 
de 06 e o máximo de 12 por equipe.
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Sindicato ganha ação contra 
trabalho no fi m de semana 
na Caixa, em S.Vicente

Faça a inscrição de sua equipe 
e participe!

II Campeonato de Futebol 
Soçaite dos Bancários

A nova diretoria do Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região tomará posse dia 01/04, 
para administrar o triênio de 2013/2016, em 
cerimônia simples, a partir das 19h, na Av. 
Washington Luiz, 140, Santos/SP. A dire-
toria será formada pelo presidente Ricardo 
Saraiva Big, Eneida Koury (secretaria geral), 
Pedro de Castro Junior (secretario geral ad-
junto), João Carlos Faria (tesoureiro), além 
de mais 44 bancários (as) da ativa e aposen-
tados distribuídos em diversas diretorias e 
funções.

A categoria aprovou o trabalho de luta em 
sua defesa e de seus interesses que vem 
sendo realizado, nos últimos anos, pela atual 
diretoria do Sindicato. Foram 98,45% dos 
votos para sacramentar a eleição da Chapa 
1, realizada dias 5 e 6/02/2013. 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.

Nova diretoria toma 
posse dia 1º de abril
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Os bancários e a diretoria do Sindicato dos Bancá-
rios de Santos e Região paralisaram por 24h, dia 
22/03, todas as unidades do HSBC de Santos. As 
agências foram Centro , Gonzaga,  Pedro Lessa e a 
agência Porto por demissões em massa justifi cadas 
apenas por falta de competência administrativa do 
HSBC.

A diretoria do banco inglês, demitiu cerca de 200 
gerentes, dia 18/03/2013, de suas unidades no Es-
tado de São Paulo. Eles foram induzidos por seus 
superintendentes a aumentarem suas metas. Em 
Santos, duas gerentes foram demitidas por realiza-
rem a tática do seu superintendente, que enviou um 
e-mail com o seguinte teor: “Pessoal, lá em SV 
já tivemos 01 Premier, 01 advance e 04 SClass. 
Deem uma olhada, pois o score mudou. Mão a 
Obra”.

“Seguindo o e-mail: vários gerentes começaram a 
colocar contas correntes (C/C) no sistema do banco 
para criar novos limites de cheque especial. É bom 
ressaltar que somente o sistema, segundo o “score” 
determinado pela diretoria do HSBC, conforme 
seus próprios critérios, aprova o limite ou não. Por 
um erro do sistema várias contas foram aprova-

das, porém no dia 
seguinte todos os 
limites foram can-
celados. Portanto 
o banco não teve 
prejuízo e nem hou-
ve fraude”, afi rma 
Regina Ornelas, 
diretora do Sindica-
to e funcionária do 
banco.

Contudo, as ge-
rentes que mais 
implantaram C/C 
no sistema foram 
surpreendidas com 
a demissão. Agin-
do desse modo o 
HSBC torna o am-
biente de trabalho inseguro, de desconfi ança e sem 
rumo.

“Os funcionários estão apavorados com as de-
missões injustifi cadas. Por isso, paralisamos estas 
quatro agências do HSBC, por enquanto”, adverte 

Ricardo Saraiva Big, Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região. É bom salientar que 
o banco inglês foi multado em US$ 1,9 bilhão nos 
EUA por lavagem de dinheiro e esta sendo inves-
tigado na Argentina pelo mesmo crime. O HSBC 
demitiu 946 bancários, em 2012, no país.

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

Projeto BancARTE

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.

I Orquestra de Violões dos Bancários | MAESTRO ANTONIO MANZIONE

Faça sua inscrição
Os fi liados e seus dependentes interessados 
em participar das aulas de violão, para 
formação da Orquestra de Violões, podem 
se inscrever pelo fone: 3202.1670 ou pelo 
site: www.santosbancarios.com.br

Maestro Manzione detêm 783 premiações

Agência Porto e as outras três foram paralisadas por 24h

Agências do HSBC são paralisadas em Santos

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, continuam abertas as 
inscrições para curso de violão regular, com o 
maestro ANTONIO MANZIONE. 

As inscrições podem ser realizadas 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 
conhecimento básico, com conhecimento de 
Clássico e Popular (Cifras), com conhecimento 
superior ou virtuosidade, sem limite de idade. As 
aulas tiveram 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 das 16 às 18h, além da 
noturna das 19h às 21h, sempre nas quartas-feiras. 
O Sistema Manzione de Violão tem excelência no 
ensino com responsabilidade social! 

Mais informações pelo fone: 3202 1670.

3



UM SINDICATO DE LUTA www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3202 1670 / 0800 7711920

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

A diretoria do Sindicato e os bancários da agência 
do Itaú, na Av. Nove de Abril/Cubatão, paralisaram 
as atividades dia 06/03, por falta de condições de 
trabalho. A unidade estava sem ar condicionado 
desde dezembro de 2012. O Itaú não tomou pro-
vidências para resolver o problema e, por isso, foi 
necessária a intervenção do Sindicato. 

“No verão, quase todas as agências apresentam 
problemas com os aparelhos de ar condicionado, 
mas nenhuma medida é tomada para dar uma so-
lução defi nitiva ao problema, e os bancários fi cam 
dias e dias trabalhando em condições insalubres 

por conta do calor. A climatização do ambiente de 
trabalho não é um privilégio, é uma necessidade. 
Os bancos devem garantir as condições mínimas 
de trabalho e atendimento nas agências”, afi rma 
Eneida Koury, Secretária Geral do Sindicato.

Santander 
Depois da pressão e paralisação da diretoria do 
Sindicato, em conjunto com os funcionários, foi 
solucionada a falta de segurança e condições de 
trabalho no Santander/ Cubatão. O local foi parali-
sado nos dias 28/02 e 01/03/2013. 

A diretoria do Sindicato esteve na agência, em 
04/03, e constatou que no fi nal de semana foram 
feitos os reparos necessários para garantir a inte-
gridade e segurança dos funcionários. O 1º andar 
da unidade continua interditado e o andamento das 
obras serão acompanhadas pelos dirigentes sindi-
cais.

Qualquer problema faça sua denúncia através de 
nosso site, pelo item Fale Conosco, não é preciso 
se identifi car.

A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região, dos Químicos de Campinas e Osasco, 
Bancários na Luta, Intersindical, PSOL e diversos 
movimentos sociais participaram, dia 08 de março, 
da Marcha Unifi cada em comemoração ao Dia In-
ternacional das Mulheres. A Marcha, com cerca de 
3.000 pessoas, teve início às 14h na Praça da Sé e 
seguiu até a Praça Ramos de Azevedo, no centro de 
São Paulo.

Ao fi nal, as militantes feministas se solidarizaram 
com todas as mulheres do mundo que sofrem com 
as guerras, a pobreza, a violência e os preconceitos 
produzidos pelo machismo intensifi cado pelo im-
perialismo no mundo.

Os gritos predominantes de protesto eram por 
igualdade. O tema deste ano foi o combate às 
violências machista, racista e lesbofóbica (contra 
lésbicas). O Brasil é um país que ainda discrimina 

brutalmente as 
trabalhadoras 
quando não paga 
salários equiva-
lentes aos dos 
homens, quando 
não oferece os 
mesmos espaços 
nas direções. 
Mas sabemos, 
sobretudo, da 
violência sofrida 
no dia a dia pelas 
mulheres, não 
apenas no am-
biente de traba-
lho, mas também 
nas escolas e até 
nos momentos de lazer. Enquanto houver qualquer 

tipo de violência contra a mulher sejam físicas,  
econômicas ou morais continuaremos na Luta!

Dia Internacional da Mulher: diretoria protesta por 
igualdade às mulheres
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Itaú e Santander/Cubatão são paralisados 
por falta de condições de trabalho

Em outubro de 2012 foi 
encaminhado pelo sindicato um 
ofício p/ todas as agências da 
região cobrando dos bancos 
manutenção dos equipamentos 
de climatização tendo em vista 
a chegada do verão.

Marcha reune cerca de 3 mil pessoas em São Paulo

Agência Santander Cubatão

Agência Santander Cubatão
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