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Bancários em luta na Praça Mauá
Arrancada da Campanha Salarial, dia 22, às 12h

Aumento não cai do céu!!!
Os  bancários  não  devem  esperar  que  suas  reivindicações  e  o  aumento  salarial  sejam

doados pelos banqueiros.
As  difíceis  negociações  estão precisando da determinação e vontade dos trabalhadores,

para reafirmar aos patrões que as reivindicações são justas, como também os negociadores são
legítimos e escolhidos democraticamente pelo conjunto de bancários de todo o país.

Bancário, não se esconda da realidade. Aumento não cai do céu. A postura de ser produtivo
e eficiente não garante o emprego de ninguém. As demissões comprovam que os interesses são
outros e que somente acontecem porque a passividade individual negligencia a luta coletiva.

MOBILIZAÇÃO
 Participe das manifestações e organize seu local de trabalho
Dia 22 - Grande Ato Regional, na Praça Mauá, a partir das 12h, com conjuntos musicais,

artistas da região, representantes de sindicatos filiados à CUT e o espírito de luta dos bancários.

ALERTA
Prepare-se para participar do Encontro Nacional Aberto dos Bancários, dia 14 de setembro,

onde decidiremos a greve nacional da categoria.

Reivindicações dos Bancários

Bancos Privados
Reajuste

 de 13,39%

COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE
índice estimado de Custo de Vida / Dieese (5,93%),resíduo inflacionário (2,65%) referente
à diferença entre o período de setembro de 2000 a agosto de 2001 e o aumento do índice

de produtividade (4,28%)

BANCO DO BRASIL
Reajuste de 17,28%



COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE
O índice de reajuste reflete as perdas existentes no período entre 2000 e 2002.  Ele é

diferenciado porque no BB há congelamento salarial e os funcionários dos bancos
privados tiveram seus salários reajustados neste período.

CAIXA 
FEDERAL
Reajuste de 19,62%

COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE
Resíduo inflacionário de setembro de 2001 a agosto de 2002 em 8,30%, inflação
estimada de setembro/ 2001 a agosto/2002 de 5,93% e produtividade de 4,28%.

Obs.: Os índices devem alterar devido ao aumento da inflação (acima do previsto) de junho, julho e
agosto.

VI Festa do Chopp
O Dia do Bancário será comemorado no Ilha Porchat Clube, dia 30/08, com a VI Festa do Chopp
dos Bancários. Uma tradição que incendeia as atividades da campanha salarial e confraterniza a

categoria. Convites à venda por R$ 10,00.

Atividades
Agosto
  
Dia 19 – Reunião do Comitê da ALCA, às 18h.
Dia 20 - Debate com Prof. Dr. Plinio de Arruda Sampaio, às 19h
Local: Unisantos, rua Euclides da Cunha, 247, em Santos 
Dia 25 - Debate na Paróquia de Vicente de Carvalho, com Padre Roberval, às 14h.

Dia 26, debate na Unaerp, av. D. Pedro I, 3.300, Guarujá.

Seis equipes classificadas
Com a participação de 20 equipes foi aberto o torneio de boliche, no Play Mar, Av.

Presidente Wilson, 31, Gonzaga, Santos, dia 12/08. Estão classificadas para disputar as
eliminatórias e a final, dia 19, às 18h, as equipes do BBVA Centro, Real P. Grande, Real S.

Vicente, BB Centro, Sudameris Centro e Bradesco Ocian. O 3º Ban Bow reuniu mais de uma
centena de bancários as pistas, numa promoção do Sindicato.


