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Os bancários e a diretoria do Sindicato pa-
ralisaram dez agências, na Baixada Santista, 
em fevereiro e início de março para garantir 
condições dignas de trabalho para os empre-
gados das unidades. Metade das ações foram 
motivadas por problemas nos equipamentos de 
ar-condicionado.

A falta de refrigeração causou o fechamento de 
duas agências do Banco do Brasil, uma em Ita-
nhaém e a segunda na Avenida Frei Gaspar, em 
São Vicente. Os outros dois bancos paralisados 
por causa de falta de condições de trabalho 
foram o Santander da Costa e Silva, em Praia 
Grande; e Coliseu, em Santos; além da Caixa 
Econômica Federal de Bertioga.

Insegurança
Outra paralisação, que durou mais de uma 
semana, foi na agência Santista do Banco do 
Brasil, no Centro de Santos, devido à falta de 
porta giratória e consequente insegurança para 
funcionários e clientes. Em Peruíbe, uma uni-
dade do Santander precisou ser fechada pela 
direção do Sindicato porque parte do forro do 
teto desabou. Além disso, o imóvel apresenta-
va outros danos na estrutura.

Violência
O abalo emocional dos trabalhadores após 
assalto em uma agência do Santander, na Praia 
Grande, motivou a direção do Sindicato a 

paralisá-la. Os ladrões tinham fotos e informa-
ções pessoais das vítimas, que após o crime 
estavam sem condições para trabalhar. Mes-
mo assim, o banco queria que os empregados 
continuassem na agência. O 9º fechamento de 
agência foi em uma unidade do Bradesco de 
Vicente de Carvalho, em Guarujá. A explosão 

de caixas eletrônicos na unidade causou danos 
no imóvel e não havia condições de trabalho.

Caixa d’água poluída
A unidade do Santander - Praça Mauá, 16, foi 
paralisada por servir água infectada por pom-
bos no reservatório de água.

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
promove o 3º Campeonato de Futebol Soçaite, 
que será realizado no Complexo Esportivo 
dos Bancários. Previsão de início em abril. 
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: 
santosbancarios@uol.com.br ou com os 
diretores do sindicato.

Regras 

Os bancários não associados somente 
poderão participar fi liando-se ao Sindicato 
até o fi nal deste mês. O número de jogadores 
é no mínimo seis e o máximo de 15 por 
equipe.
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Bancários e a diretoria do Sindicato paralisam dez 
agências por más condições e insegurança

Inscrições abertas para o 3º Campeonato 
de Futebol Soçaite dos Bancários

Diretoria atua no BB/Frei Gaspar em São Vicente por falta de condições de trabalho
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Conforme o calendário ligado ao “Dia Inter-
nacional da Mulher” (8 de Março), a diretoria 
do Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
promove, dia 21 de março de 2014, a partir das 
18h30, na Avenida Washington Luiz, 140, em 
Santos, palestra com o médico Artur Bodstein 
Villaça (ginecologista e obstetra) sobre ques-
tões relacionadas à saúde da mulher. No início 
do evento será servido um chá para as(os) 
convidadas(os). 

Para participar, basta enviar um e-mail confi r-
mando presença ou inscrever-se pelo site: 
www.santosbancarios.com.br. 
A confi rmação deve ser enviada para   
santosbancarios@uol.com.br.

A vida não tem sido cor de rosa...

No mundo do trabalho as oportunidades entre 
homens e mulheres são diferenciadas. Apesar 
de serem maioria na categoria bancária, as 
mulheres têm ocupado as funções de mais 
baixa remuneração, executando tarefas simpli-
fi cadas e repetitivas. Mesmo apesar de ter, em 
muitos casos, maior nível de escolaridade, 
as funções fi xadas inicialmente permitem 
pouquíssimas possibilidades de ascensão 
profi ssional.

Nenhuma empresa admite que dá maiores 
oportunidades aos homens e, no entanto, as 
mulheres continuam muito longe do poder, 

recebendo menor remuneração para o cumpri-
mento das mesmas funções.

Além de menores oportunidades, as mulheres 
são as mais atingidas pelas doenças do 
trabalho. 80% dos casos de LER – Lesões por 
Esforços Repetitivos - ocorrem com mulheres. 
O assédio sexual e a utilização das mulheres, 
principalmente jovens, para captar novos 
clientes, são práticas ainda dominantes no 
meio bancário. E, além dessas, são muitas as 
doenças psicológicas decorrentes do assédio 
moral, também estatisticamente mais comum 
às mulheres.

As bancárias de Santos e Re-
gião, juntamente com a direto-
ria do Sindicato, participaram, 
dia 8 de março, da marcha na 
Avenida Paulista (São Paulo), 
organizada pela Intersindical, 
outras centrais e movimentos 
sociais, para exigir igualdade, 
liberdade e autonomia.

A marcha teve início no vão 
livre do MASP (Museu de 
Arte de São Paulo). Além 
da Paulista, foi percorrida a 
Av. Consolação até a Praça 
 Roosevelt.

Em mais um ano, cerca de 
cinco mil mulheres e homens 
ocuparam as ruas neste 8 de 
março, Dia Internacional das 
Mulheres, para denunciar os 
diversos debates em que a 
sociedade ainda precisa avan-
çar no combate à opressão de 
gênero, assim como orienta-
ção sexual, raça e por conta da 
exploração capitalista.

Sindicato promove palestra 
sobre a saúde da mulher

Bancárias da Baixada Santista participam da Marcha das Mulheres em São Paulo, dia 8 de março

Bancárias participam de ato do 
Dia Internacional da Mulher
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A “perigosa” 
unidade dos trabalhadores na
“Moscou Brasileira”
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Revista resgata história dos 
bancários de Santos 

e Região

Em assembleia realizada dia 13/03/2014, no 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região, 
Av. Washington Luiz, 140, os bancários da 
Baixada Santista elegeram 12 delegados e mais 
12 suplentes que irão participar do Congresso 
Nacional convocado pela INTERSINDICAL, 
além do MAS, TLS e setores independentes. O 
Congresso será realizado nos dias 28, 29 e 30 
de março de 2014 objetivando fundar a central, 
eleger a direção, aprovar seus estatutos e um 
plano de lutas para o período.

Houve uma mudança de local, o Congresso 
acontece em São Paulo, capital, agora 
no Centro Trasmontano (dias 28 e 29) e 
na Quadra do Sindicato dos Bancários e 
Financiários de São Paulo (29 e 30). O 
Transmontano fi ca na rua Tabatinguera, 294, 
Centro (próximo ao Metrô Sé).

Vão participar do Congresso delegados de 
entidades sindicais de várias categorias e 
oposições, minorias sindicais, associações 
de trabalhadores de caráter sindical, além 
de movimentos populares que organizam 
trabalhadores na luta por moradia, terra, 
trabalho, cultura, saúde pública etc. dispostos a 
participar da fundação e construção da central.

“Participamos do início da construção e das 
lutas da Intersindical desde 2005. Estamos 

construindo a Central juntamente com outros 
movimentos políticos, sindicais e sociais. 
A Intersindical tem o objetivo de organizar 
e mobilizar os trabalhadores do campo e 
da cidade para o enfrentamento nas lutas 
de classes entre trabalhadores e patrões. A 
central promove um sindicalismo autônomo 

e independente de patrões, dos governos e 
dos partidos. Além de suas ações cotidianas 
em busca de uma sociedade socialista”, 
explica Ricardo Saraiva Big, integrante da 
coordenação nacional da Intersindical e 
presidente do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região.

Bancários elegem delegados ao Congresso para 
fundar Central comprometida com trabalhadores

A assembleia dos bancários foi conjunta com a Oposição dos Jornalistas e a minoria do Sindicato “Faz tudo”
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