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CAMPANHA SALARIAL 2016

ASSEMBLEIA
nesta sexta-feira, 2/9, às 19h
Av. Washington Luiz, 140

REBAIXAR SÁLARIOS: NÃO! AGORA É

Pauta: Defl agrar a GREVE

GREVE
a partir de terça-feira, dia 6/9
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A eleição para Diretoria de Planejamento (Di-
pla) da Previ, no Banco do Brasil (BB), acon-
tece até o próximo dia 15/9. O Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região apoia a candidata 
Elaine Michel para ocupar esse importante 
espaço na gestão da Previ. VOTE 3!

Elaine Michel atuou por 28 anos como bancária 
do BB, é formada em Ciências Contábeis e cer-
tifi cada em Curso de Formação de Conselhei-
ros Fiscais e de Administração. No BB, Elaine 
atuou como responsável em Compliance na Di-
retoria de Controles Internos do BB; como ana-
lista/assessora nas Diretorias de Negócios de 
Varejo e de Governo, com foco no mercado de 
crédito e negócios com o Governo; diretora de 
Benefícios da ANABBPrev – Fundo de Pensão 

Multipatrocinado; conselheira 
fi scal e deliberativa da ANABB, 
onde também foi vice-presidente 
de Relações Institucionais e 
vice-presidente de Relações 
Funcionais. Além disso, Elaine 
é a única mulher a disputar essa 
eleição, fator importante para 
assegurar a representatividade 
feminina nos diversos espaços.

Acesse o Qr-
Code ao lado 
e saiba quem 
pode votar 
na eleição da 
Previ.

O Coletivo de Mulheres do Sindicato ini-
ciou uma Campanha denominada “Violência 
Contra a Mulher: A Culpa é de Quem???”, 
para prevenir e combater a violência, dia 5/8, 
na Praça Mauá, das 11h às 14h, no Centro de 
Santos. No primeiro evento, as diretoras do 
Sindicato e militantes feministas armaram 
uma barraca com faixas, cartazes, bandeiras 
e instrumentos domésticos utilizados pelos 
companheiros para agredir como: ferro de 
passar, panela, martelo, alicate, tesoura, cabo 
de conexão, colher de pau, toalha, chave de 
fenda e outros.

A população foi convidada a aderir ao abaixo 
assinado que solicita aos governos municipais 
da Baixada Santista políticas públicas efetivas 
de combate e prevenção à violência contra a 
mulher como: delegacias de mulheres 24hs, 
em número sufi ciente e efi ciente que dê conta 

das necessidades das mulheres em situação de 
violência; Centros de Referência de Atendi-
mento à Mulher; Casas de Acolhimento para 
as mulheres; Capacitação de Profi ssionais dos 
serviços responsáveis por receber estas de-

mandas, como as guardas municipais, IML, 
Secretarias de Saúde e Educação e discussões 
de gêneros nas escolas. A atividade já acon-
teceu também na Zona Noroeste de Santos e 
será realizada em outras regiões.

Sindicato apoia Elaine Michel para 
diretora de Planejamento da Previ

Coletivo lança Campanha 
Contra Violência às Mulheres

Bancárias contra a violência, na Praça Mauá
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Após quatro rodadas de negociação, ocorridas 
entre os dias 18 e 29/8, a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) desrespeita mais uma 
vez a categoria bancária e oferece reajuste de 
6,5%, índice que sequer cobre a infl ação proje-
tada de 9,57%. A data-base dos bancários é 1º 
de setembro.

Usar a crise como desculpa para não cumprir a 
reivindicação de aumento de 14,78% (infl ação 
+ 5% de reajuste) é pura hipocrisia, já que no 
ano passado os cinco maiores bancos brasilei-
ros lucraram quase R$ 70 bilhões! O lucro é 
16,2% maior que o alcançado em 2014. 

Na proposta apresentada pela Fenaban, no 
dia 29/8, há também uma armadilha para os 
bancários: O abono salarial de R$ 3 mil que en-
fraquece salários e tem a intenção de desmobi-
lizar a categoria. Os bancários devem lutar por 
reajustes digno e condições de trabalho.

A perversidade do Abono Salarial
O abono é uma estratégia utilizada pelas 
empresas para achatar os pisos de ingresso e 
não recompor o poder de compra dos salários, 
com o objetivo claro de acumular lucro. Vale 
ressaltar que o abono refl ete de forma negati-
va e produz perdas sobre o 13° salário, férias, 

INSS, FGTS, PLR, sendo que após um ano não 
existirá mais e as perdas infl acionárias persis-
tirão nos salários. O valor apenas resolve os 
problemas imediatos do mês. E sendo assim, 
os bancos não contabilizam a quantia na folha 
seguinte. 

“Como sempre acontece nas campanhas sala-
riais, os bancos alegam que a crise os atingiu. 
Porém, os lucros bilionários provam que não 
há crise para os banqueiros. A crise afeta sim 
a categoria bancária sobrecarregada, cansada 
e assediada por metas e demissões. Exigimos 
um reajuste salarial digno, melhores condições 
de trabalho, fi m das demissões e mais contra-
tações. Para isso, é fundamental a mobilização 
dos bancários e das bancárias para fazermos 
uma forte campanha salarial, que deverá ser 
uma das mais duras dos últimos anos”, afi rma 
Eneida Koury, presidente do Sindicato dos 
bancários.

Além da questão do reajuste, outros pontos da 
pauta da categoria foram menosprezados pelos 
banqueiros durante as rodadas de negociação 
(veja quadro) .

Defl agrar GREVE
Diante da falta de avanço nas negociações com 
os banqueiros, os bancários da Baixada San-
tista farão duas assembleias. A primeira, para 
defl agrar greve, dia 02/09 (sexta-feira), às 19 
horas, na Av. Washington Luiz, 140, sede do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região. A 
segunda assembleia será dia 05/09 (segunda-
-feira), às 19h, também no Sindicato, para orga-
nizar a greve a partir do dia 06/09 (terça-feira).

Chame seus colegas de banco e compareça às 
assembleias! Só com muita mobilização con-
seguiremos garantir os direitos da categoria e 
avançar para melhores condições de trabalho. 

Proposta de 6,5% sequer cobre infl ação e 
assembleia para defl agrar greve será dia 2/9

Principais reivindicações da Campanha Salarial

  Reajuste salarial: reposição da infl ação (9,57%) mais 5% de reajuste;
  PLR: 3 salários mais R$8.317,90;
  Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último);
  Vale alimentação no valor de R$880,00 ao mês (valor do salário mínimo);
  Vale refeição no valor de R$880,00 ao mês;
  13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor de R$880,00 ao mês;
  Melhores condições de trabalho com o fi m das metas e do assédio moral que adoecem os bancários;
  Emprego: fi m das demissões, mais contratações, fi m da rotatividade e combate às terceirizações diante 

dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da ratifi cação da Convenção 158 da OIT, 
que coíbe dispensas imotivadas;
  Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para todos os bancários;
  Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós;
  Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar nas agências e pontos 

de serviços bancários, conforme legislação. Instalação de portas giratórias com detector de metais na entra-
da das áreas de autoatendimento e biombos nos caixas. Abertura e fechamento remoto das agências, fi m da 
guarda das chaves por funcionários;
  Igualdade de oportunidades: fi m às discriminações nos salários e na ascensão profi ssional de mulheres, 

negros, gays, lésbicas, transsexuais e pessoas com defi ciência (PCDs).

CAMPANHA SALARIAL 2016
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O Sindicato convoca todos os bancários dos bancos públicos e privados, sócios 
e não sócios, para a assembleia geral  extraordinária   que  se   realizará nesta 
sexta-feira, dia 02/09/2016 , às 19h, na Av. Washington Luiz, 140, Encruzilhada 
- Santos, para discussão e deliberação de GREVE A PARTIR DE 6/9/2016:

Santos, 30 de agosto de 2016.

ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente

Assembleia para deliberar sobre a GREVE

sexta-feira, 2/9
19h
Av. Washington Luiz, 140

Dia:
Horário:
Local:

Centenas de bancários lotaram o salão 
do Clube Internacional de Regatas na 
19ª Festa do Chope do Sindicato, dia 

26/8. A festa marca a comemoração do 
Dia do Bancário (28 de agosto).

19ª Festa 
do Chope

Acontece neste sábado, 3/9, a fi nal do 5º Torneio de Futebol Soçaite do 
Sindicato. Os times dos trabalhadores do Bradesco Conselheiro Nébias e 
Bradesco Praia Grande disputam o título no Complexo Esportivo Antônio 
Guarnieri (Avenida Santista, 790, Morro da Nova Cintra, Santos). 

Além do jogo que defi nirá o campeão da competição, a partir das 8h45 
haverá a disputa de 3º e 4º lugares entre os times Bradesco Arrombis 
Tubarões e Banco do Brasil. Durante as fi nais haverá mais duas partidas: 
uma entre pessoas com defi ciência (PCDs) e outra das bancárias.

Finais do 5º Torneio Soçaite acontecem neste sábado, 3

Bradesco 
Cons. Nébias

Bradesco 
Praia Grande
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