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O maestro Antonio Manzione apresentará 
a “Exposição de Talentos” com a I Turma 
de Violonistas que fazem o curso há quatro 

meses no Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região, formada por 15 alunos. Entre eles 
estão bancários e seus familiares, que estudam 
violão no Projeto BancArte com objetivo de 
formar a “I Orquestra de Violões de Bancá-
rios”.

O maestro tem uma agenda, até o fi m do ano 
de 2013, de apresentações com seus violo-
nistas na Pinacoteca Benedito Calixto, Av. 
Bartolomeu de Gusmão, 15, em Santos. As 
datas são: 18/08, 15/09, 06/10, 10/11 e 08/12, 
sempre aos domingos, a partir das 16h30.

Inscrições abertas 
para turmas de agosto
A I ORQUESTRA DE VIOLÕES DE 
BANCÁRIOS do Brasil abre inscrições para 
novas turmas de agosto. As inscrições podem 

ser realizadas com os diretores do Sindicato, 
na secretaria do Sindicato, Av. Washington 
Luiz, 140 – Santos ou pelo site: www.santos-
bancarios.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 conheci-
mento superior ou virtuosidade, sem limite de 
idade. Mais informações pelo fone: 3202.1670.

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.

As redes sociais e a internet (Facebook, Twit-
ter, blogs e sites ) cada vez mais são utilizados 
como meios de comunicação das categorias, 
movimentos sociais, trabalhadores para se co-
municarem, pesquisarem e fi carem por dentro 
das notícias de seu interesse sejam elas políti-
cas, salariais, empregos, educação ou o que 
está ocorrendo na sua região, no seu estado, no 
país e no mundo.

O Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região, assim como outros grandes sindi-
catos nacionais, também utiliza-se destes 
meios de comunicação para atualizar a 
categoria, os estudantes, os trabalhadores 
e os internautas em geral. Para isso você 
deve acessar e curtir o FACEBOOK  NO 
ENDEREÇO: 
facebook.com/santosbancarios

Grupo de violão do Sindicato faz I apresentação na Pinacoteca

Curta o facebook.com/santosbancarios e 
atualize-se com assuntos de seu interesseBancário(a)
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Os 629 delegados de todo o país que participa-
ram da 15ª Conferência Nacional dos Bancári-
os, realizada em São Paulo, de 19 a 21/07, 
em sua maioria aprovaram a pauta de reivin-
dicações da Campanha Salarial 2013, que 
inclui reajuste de 11,93% (infl ação mais 5% 
de aumento real), piso igual ao salário mínimo 
do Dieese (R$ 2.860,21), PLR equivalente a 
três salários mais R$ 5.553,15 fi xos, além de 
Reforma Política, democratização dos meios 
de comunicação, fi m do fator previdenciário e 
contra o PL 4330, que libera a terceirização e 
precariza as condições de trabalho. A pauta de 
reivindicações foi entregue à Fenaban no dia 
1º de agosto. 
É bom explicar que: os bancários da Intersindi-
cal e a diretoria do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região, em acordo com outras forças 
de esquerda do movimento sindical bancário, 
defenderam o índice de 18% (infl ação do 
período + 11% de produtividade). Porém, a 
maioria (60%) dos delegados optou pelo índice 
de 11,93%.

Outras reivindicações importantes:
  Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 

auxílio-creche/babá: R$ 678 ao mês para cada 
(salário mínimo nacional);

  Melhores condições de trabalho com o fi m 
das metas   e do assédio moral que adoece os 

bancários;
  Emprego: fi m das demissões, mais 

contratações, aumento da inclusão bancária, 
combate às terceirizações, especialmente 
ao PL 4330 que libera geral e precariza as 
condições de trabalho, além da aprovação da 
Convenção 158 da OIT, que proíbe as dispen-
sas imotivadas;

  Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS): para todos os bancários;

  Auxílio-educação: pagamento para gradu-
ação e pós;

Agenda política 
Os 629 delegados que participaram da confer-
ência também aprovaram uma agenda política, 
com temas importantes da conjuntura nacional 
que precisam ser discutidos com os bancários 
e com a população. São eles:

  Combate sem tréguas ao PL 4330, que pre-
cariza as condições e relações de trabalho.

  Reforma política, para democratizar o 
Estado.

  Reforma tributária, para corrigir injustiças.
  Marco regulatório da mídia visando de-

mocratizar as comunicações.
  Conferência Nacional do Sistema Finan-

ceiro.
  Investir 10% do PIB na educação.
  Investir 10% do orçamento em saúde.
  Transporte público de qualidade.

Calendário de luta
A 15ª Conferência aprovou ainda um calen-
dário de luta que mescla o engajamento da 
categoria tanto na Campanha Nacional dos 
Bancários quanto na pauta de reivindicações 
da Intersindical e demais centrais sindicais. 
Confi ra:

  12, 13 e 14/8 - Mobilizações em Brasília 
para pressionar os parlamentares a rejeitarem o 
PL 4330.

  30/8 - Greve de 24 horas, em defesa da 
pauta geral dos trabalhadores apresentada ao 
governo e ao Congresso Nacional por todas as 
centrais sindicais.

15º Conferência Nacional dos Bancários 
aprova 11,93% de reajuste
Intersindical bancária defendeu 18% 
(infl ação + 11% de produtividade), 
porém maioria optou por 11,93% 
(infl ação + 5% de aumento real)

Um bancário do Itaú foi demitido, apesar de 
estar passando por problemas de saúde. Foi 
quando procurou o Sindicato e relatou sua 
história. O departamento de saúde e previdên-
cia o encaminhou para a perícia médica do 
INSS, onde foi caracterizado seu problema 

como acidente de trabalho. Em seguida a di-
retoria entrou em contato com os reponsáveis 
pelo departamento de Relações Sindicais do 
banco e conseguiu sua readmissão. 

Quando você estiver doente vá a um médico 

pegue atestado, entregue uma cópia ao RH 
do banco e venha ao Sindicato para ser 
orientado. 

Caso contrário você pode ser demitido por 
causa da doença e falta de precaução!

Sindicato readmite bancário do Itaú

Bancários de Santos e da Intersindical defenderam 18%
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A diretoria do Sindicato e a Intersindical par-
ticiparam, juntamente com outras centrais, da 
atividade realizada no Sindicato dos Aposen-
tados de São Paulo, dia 22/07/13, que contou 
com a presença de diversos sindicalistas e 
trabalhadores que sofreram as brutalidades 
do período da Ditadura Militar, entre 1964 e 
1985. Com o auditório lotado por cerca de 400 
pessoas, o ato relembrou a histórica Greve 
Geral de 1983 e marcou a apresentação do 
Grupo de Trabalhadores (GT) da Comissão 
Nacional da Verdade, que irá apurar os abusos 
cometidos contra trabalhadores e sindicatos 
durante o período. 

“Vamos convocar uma seção dos trabalhadores 
para a Comissão da Verdade da Baixada 

Santista e marcar 
um ato em 2014, 
contra a ditadura e 
a repressão contra 
os trabalhadores. 
Vários bancários 
foram presos na 
época, no Palácio 
da Polícia, na Av. 
São Francisco, em 
Santos, e no navio 
prisão Raul Soares, ancorado na entrada da ci-

dade”, afi rma Ricardo Saraiva Big, presidente 
do Sindicato.

Agências do Santander são paralisadas 
contra terceirização ilegal e PL 4330

GT da Verdade apura repressão contra 
trabalhadores na ditadura

As 16 agências bancárias do Santander, em 
Santos foram paralisadas, terça-feira, 06/08/13. 
A paralisação foi até às 12h, em protesto 
contra a terceirização ilegal de representantes 
do Santander (prepostos) para homologar de-
missões dos funcionários. 

Depois os bancários (ligados à Intersindical) 
realizaram uma marcha (em conjunto com ou-
tras categorias) contra o Projeto de Lei 4330, 
que pretende terceirizar todas as categorias de 
trabalhadores. A marcha saiu da Pça Mauá até 
a rua Brás Cubas, 190, no escritório do Minis-
tério Público do Trabalho em Santos, onde foi 
protocolizada uma representação contra o PL 
4330.

Ato Nacional
O ato, de âmbito nacional, realizado por todas 
as centrais sindicais, foi denominado de ATO 
DE PROTESTO CONTRA TERCEIRIZA-

ÇÃO - PL4330 , contra o 
substitutivo do deputado 
Artur Maia (PMDB-BA), 
relator do Projeto de Lei 
4330/2004 do deputado 
Sandro Mabel (PMDB-
GO), que regulamenta 
a terceirização no país 
segundo uma ótica emi-
nentemente empresarial, 
que visa fl exibilizar e re-
duzir direitos trabalhistas 
garantidos na CLT e na 
Constituição Federal.

Pelo projeto, a terceirização atingirá todas as 
atividades das empresas privadas (bancos), 
estatais, de sociedade mista (BB e CEF) e do 
serviço público em geral. As chamadas ativi-
dades- fi m (que são de responsabilidade dos 
bancários) serão transferidas para fi rmas ter-

ceirizadas. Se aprovado, milhões de trabalha-
dores perderão seus direitos e empregos, para 
serem contratados por fi rmas terceirizadas.

Sabe-se que a média das jornadas entre os ter-
ceirizados extrapola oito horas diárias e é este-
ndida para os sábados, domingos e feriados.

Dia 06 foi contra PL 4330

Obs.: a diretoria solicita aos bancários ou a seus familiares que têm fotos ou documentos relacionados 
à prisão, repressão ou tortura de bancários na época (1964 em diante) entrar em contato com o jornalista 
Gustavo ou o departamento de comunicação pelo fone 3202.1670 – ramais 222 ou 223. Porque estamos 
preparando uma revista sobre a repressão contra os bancários.

Rosa Cardoso, coordenadora nacional da Comissão da Verdade

Bancários paralisam Santander e marcham contra a PL 4330
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