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Fenaban
não garante
direitos e nem
proposta
Págs. 2 e 3

SEXTA 10 é Dia do Basta!
Paralisação Total nas agências!
Pág. 3

Assembleia Geral dia 8/8, para avaliar
contraproposta dos Bancos!
Pág. 2
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Campanha Sa

Fenaban não assina pré-acord
Dia 1/8, foi realizada a 5ª rodada de negociação, entre o
Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban), que não assinou o pré-acordo
para garantir a validade da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) atual, após 31 de agosto, um dos principais

Assembleia
Geral
Data:

8 de agosto, 19h
Local: Av. Washington Luiz, 140
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região convoca
todos os bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territorial
deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 08/08/2018,
às 19h, na Av. Washington Luiz, 140, Santos/
SP, para discussão e deliberação acerca da
seguinte ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta a ser apresentada pela FENABAN na reunião de 07/08/2018, à pauta de reivindicações
entregue em 13/06/2018;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades durante o dia 10/08/2018;
Santos, 3 de agosto de 2018.
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Presidente

pontos desta Campanha. E pior, enrolou mais uma vez
e não apresentou proposta alguma. Uma nova rodada
de negociação será realizada nesta terça-feira, 07. Mas
bancários e bancárias estão convocados para Assembleia
Geral já na quarta-feira, 08, no Sindicato, para apreciação

Bancos enrolam em
cinco rodadas
1ª rodada dia 28/6
Fenaban (federação dos bancos) não levou
para a mesa nenhuma resposta sobre o pré-acordo para garantir a validade da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) depois de 31 de
agosto, proposta que foi apresentada pelo
Comando Nacional dos Bancários,
já na entrega da pauta, ocorrida
em 13 de junho.
2ª rodada dia 12/7
Banqueiros não assinam novamente pré-acordo, definem
calendário: a 3ª rodada será dia
19 de julho e debaterá saúde e
condições de trabalho; 4ª em 25
de julho, sobre emprego, e 5ª rodada
dia 1º de
agosto serão
discutidas
as cláusulas
econômicas.

melhor as reivindicações dos bancários para
combater assédio moral e metas, que tanto
adoecem a categoria.

4ª rodada dia 25/7
Tentando enganar, os representantes dos bancos afirmaram que não têm intenção
de adotar as novas
formas de contratação previstas na
lei trabalhista de
Temer (13.467),
mas disseram que
não há necessidade
de assinar cláusula na
CCT para isso. Também não assinaram o
pré-acordo pra garantir
a CCT depois de 31 de
agosto.
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3ª rodada dia 19/7
Saúde e condições de
trabalho, bancos apenas
se comprometeram a estudar
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5ª rodada dia 1/8
Enrolaram, não assinaram pré-acordo e não
apresentaram proposta,
empurraram para dia 7
nova negociação.

Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/santosbancarios

Salarial 2018

rdo e não apresenta proposta
e votação sobre a proposta da Fenaban.

Ultratividade garantia direitos
Com o fim da ULTRATIVIDADE - princípio que garantia a
validade do atual acordo coletivo até a assinatura de

outro - os bancários não têm mais a garantia, depois de
1º de setembro, do VA, VR, plano de saúde, PLR e outros
direitos da CCT. Por isso é importante assinatura de um
pré-acordo pelos bancos em todas as campanhas salariais
futuras.

10 DE AGOSTO

DIA DO
BASTA!

É hora de dar um BASTA na enrolação dos bancos!
No dia 10 de agosto, o Comando Nacional
dos Bancários convoca todos os bancários
para dar um BASTA ao golpe que a Fenaban
e o governo estão dando na categoria e nos
trabalhadores.
Os bancários vão paralisar e se preparar para
a greve para manter seus direitos e empregos.
Com o povo na rua, as privatizações também
terão de ser interrompidas e revertidas na
marra! A população não aguenta mais tanto

desemprego e ser golpeada com falta de saúde pública, os aumentos de alimentos, gasolina, gás, eletricidade, plano de saúde, etc.
Estão na mira deste governo e futuros governos liberais a privatização do BANCO
DO BRASIL, CAIXA, Petrobras, Eletrobras, hidrelétricas, distribuidores e linhas de
transmissão de energia. Áreas de exploração
mineral, campos de petróleo (Pré-sal), ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, empresas
de saneamento, Correios, Lotex (“raspadi-

nha”) e até a Casa da Moeda do Brasil. O que
vai gerar milhões de demissões.
A Embraer, umas das maiores fabricantes de
aviões do mundo, que em 2017 teve R$ 800
milhões de lucro, pode ser vendida para a
Boeing, cujo maior cliente é o Pentágono dos
EUA.
E até o Sistema Único de Saúde (SUS), as
Universidades Federais e o Aquífero Guarani
correm risco.
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Bancários do BB paralisam
contra assédio moral
em Santos
A paralisação foi organizada pelo Sindicato e
os funcionários do Banco do Brasil. O protesto
aconteceu nas unidades Estilo Santos, Porto,
Embaré e nos escritórios, rua XV de Novembro,
em Santos/SP, das 8h às 11h, dia 1/8, contra a
institucionalização do assédio moral dentro das
unidades.
“Vamos dar um Basta no Assédio! Os bancários
vêm sendo humilhados com cobrança de metas pela Superleste do Banco do Brasil, quando
não conseguem bater os números impostos pela
superintendência. A paralisação é fruto de várias
denúncias encaminhadas e depois de reuniões
organizadas pelo Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Caso a Superleste não respeite os

Funcionários paralisam das 8h às 11h os serviços nos escritórios e nas agências Estilo

bancários, vai haver radicalização, que não trarão
bons resultados ao banco”, afirma Eneida Koury,
presidente do Sindicato e funcionária do BB.

Denuncie e já se prepare para a organização de
greve do Sindicato e mantenha seus direitos e
emprego!

Santander massacra com metas incontroláveis
Ao longo dos anos, o Sindicato dos Bancários de Santos e Região sempre lutou contra
as metas, pela valorização do salário fixo, do
aumento da PLR e por planos de cargos e salários para todos os bancários. Sempre alertou
que remuneração variável era uma máscara
dos bancos para diminuir reajustes salariais e
aumentar a exploração por metas incessantes.
O antigo HSBC já não cumpria o acordado sobre o pagamento de suas remunerações variá-

veis em 2012, para explorar os trabalhadores.
“Agora é a vez do Santander, que dá mais um
passo na sua escalada de exploração interminável contra os bancários, com aumento de
metas relâmpagos quase que diárias ou semanais. Para fazer o serviço completo, a diretoria do banco espanhol também muda as regras
do jogo, para pior, no pagamento da remuneração variável. Ninguém mais sabe como
vai terminar o mês. A insegurança é total, o

ambiente de trabalho não é mais ambiente de
trabalho, é um espaço de tortura. O Santander
não mede consequências para subjugar seus
trabalhadores”, diz Fabiano Couto, secretário
de comunicação do sindicato e funcionário do
Santander.
“Os funcionários só tem uma forma de lutar
contra isso tudo, será com greve forte, paralisar atividades, denunciar aos clientes e se
organizar junto ao Sindicato”, finaliza.

DIA DO BANCÁRIO
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DO CHOPE
A

31 DE AGOSTO
21H AS 2H CLUBE VASCO DA GAMA
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