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Assembléia Geral da Categoria
nesta quarta-feira

Dia : 18/09 (quarta-feira)
Horário: às 19h

Local: Av. Washington Luiz, 140 - Santos/SP
Pauta: avaliação e deliberação sobre a última proposta da

Fenaban e decisão sobre o desconto assistencial

A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região convoca todos os
bancários de sua base territorial para participar de Assembléia para aprovar ou
não o índice de reajuste de 7% e abono de R$ 1.200 proposto pelos banqueiros

(veja quadro ao lado). A presença da categoria é importantíssima nesta
Assembléia, você  decide !!!

VEJA COMO OS BANQUEIROS
ENROLAM E NÃO AVANÇAM

Mesmo com cinco reuniões realizadas entre a Executiva Nacional  e a
Fenaban, os banqueiros não chegaram a propor o índice de inflação

do período

Proposta anterior (3/9)        Proposta atual
Reajuste 6%         7%
PLR R$ 530 + 80%         R$ 550 + 80%
Abono R$ 1.150          R$ 1.200
Pisos
Escritório R$ 618,20          R$ 624,03
Caixas R$ 873,57          R$ 881,57
Verbas
Tíquete R$ 10,26          R$ 10,36 
Alimentação R$ 162,18          R$ 163,71
Auxílio-creche R$ 126,48          R$ 127,67
Anuênio R$ 10,09          R$ 10,19



Baixada diz não à ALCA
Até  o  fechamento  desta  edição  a  apuração  nacional  dos  votos

sobre o Plebiscito  da ALCA não havia sido totalizada.  Na Baixada San-
tista  (mais  de  95%  de  votos  apurados)  o  resultado  aponta  que  a
sociedade e a população entenderam o golpe de FHC, que submisso ao
EUA, entregaria a Nação vendendo nossa dignidade e soberania.

De  mais  de  98  mil  votos  coletados  e  ainda  totalizando,  98,13%
rechaçaram o famigerado acordo, 1,03% acreditam "nos bons propósitos
dos norte americanos", 0,63% votaram em branco e 0,17% anularam.
Importante  lembrar  que  2.425  bancários  participaram  livremente  da
consulta  e  que  93.65%  da  categoria  acompanharam  a  posição  sindical
de  defesa  dos  trabalhadores  e  da  soberania  nacional.  Apenas  5,9%
aceitam  os  argumentos  do  governo  e  menos  de  0,5%  não  souberam
opinar.  Aguardamos  a  apuração  final  onde  mais  de  10  milhões  de
cidadãos brasileiros se manifestaram.

Participantes da CASSI elegem
Comissão

Os  participantes  da  CASSI  escolheram  no  último  dia  04/09  a  Comissão  de
Organização do Conselho de usuários da Baixada Santista. Em palestra com o gerente
regional  da CASSI,  de São Paulo,  Claudio Fortes Said,  os participantes debateram o
Plano de Melhoramentos, Estrutura e as necessidades de mudança no núcleo da região.

A participação de aproximadamente 150 usuários, juntamente com representantes
da AABB, Satélite Esporte Clube e o Sindicato dos Bancários reafirma a preocupação de
todos com os rumos da CASSI.
Os integrantes eleitos são: Arany Pinto Ribeiro, Célia de Rezende Pratali, Diogo Nogueira
Sampaio,  Frederico  Guilherme  Serra,  Jane  Teixeira  Carvalho  Ota,  Milton  Tavares  de
Oliveira, Roberto Silvestre Ameleto, Rosilda de Freitas Marques, Sandra Opazo Ricciardi
e Sonia Regina Leandro Nogueira.

Negociação salarial
A reunião entre a Executiva Nacional dos Bancários, a Comissão de Empresa do

Banco do Brasil  e a Comissão de Empregados da CEF, para debater a campanha
salarial dos bancos federais, iniciou nesta segunda-feira (dia 16/09), às 14h, na sede da
CNB/CUT.

O Banco do Brasil ainda está no meio da sua negociação salarial e os bancários
da CEF insistem que o banco aceite o acordo coletivo da categoria. Pela proposta de
acordo da Fenaban,  o  reajuste é  de 7% nos  salários,  o  abono de R$ 1.200,00 e  a
Participação nos Lucros e Resultados de 80% do salário mais R$ 550,00 fixos.

Nos próximos boletins daremos maiores detalhes sobre as negociações.



CEF x Bresser/Verão
Os  funcionários  da  CEF  de  Cubatão  estão  recebendo  as  diferenças  salariais  do  Plano

Bresser/Verão. Das 240 ações movidas pelo Sindicato contra os bancos e o governo, restaram
algumas  julgadas  favoravelmente  aos  trabalhadores.  Os  14  funcionários  da  CEF  lotados  em
Cubatão na época recebem em média R$ 5,750, sendo no mínimo R$ 3.331 e no máximo R$
9.842.
Infelizmente, a justiça foi restabelecida apenas parcialmente e o departamento jurídico do Sindicato
continua na luta para defender os direitos integrais dos trabalhadores.

Na boca do caixa
HSBC
A diretoria do HSBC não tem vergonha na cara! Agora estão investindo contra o bolso de seus
administradores e gerentes. As horas extras realizadas durante o curso de Excelência promovido
no sábado dia 10/08, não foram pagas. E isto foi assegurado pelo diretor de Relações Trabalhistas.

Itaú
Segundo denúncias, o banco faz desconto relativo ao vale-transporte no período que antecede as
férias. Além disso, não repassa os vales aos funcionários. Há casos de bancários que entraram de
férias na metade do mês e tiveram o valor total descontado, mas receberam só metade dos vales.

Mercantil
Os funcionários do Mercantil de São Paulo passarão a receber no penúltimo dia do mês, ao invês
de dia 25, segundo comunicado do banco. A CNB/CUT está mobilizando-se contra a decisão, que
irá mudar o ritmo de vida dos bancários e seus pagamentos.

Santander I
Será o demônio ou será o filho dele? O Grupo Santander Banespa retirou os vales dos adoecidos
há  mais  de  6  meses  e,  no  próximo  dia  20/09,  deve deixar  de  pagar  a  complementação  dos
afastados há mais de 2 anos.

Santander II
Estes cortes poderão impedir ou dificultar a recuperação dos funcionários. A Afubesp explica aos
afastados que devem enviar carta pedindo repactuação das dívidas com o Banesprev, a Cabesp e
o banco, para não ficarem no negativo, caso o corte seja efetuado dia 20. O documento deve deixar
claro o motivo da solicitação.


