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Responsabilizamos a maioria dos dirigentes da Exe-
cutiva Nacional dos Bancários e da CNB por boicotar o
Encontro Nacional Aberto dos Bancários. O que contra-
ria e desrespeita a decisão de mais de 1.200 delegados

na Conferência Nacional dos Bancários,
que deliberaram sobre um grande encon-
tro de massa com todos os bancários
para, entre outras coisas, marcar a data
da GREVE NACIONAL.

Propomos que seja realizado o Encon-
tro Aberto no dia 4 de setembro, num sá-
bado, o que facilita para que toda a cate-
goria participe e opine qual o rumo que a

Campanha Salarial deve tomar. A categoria está unida
na mesa de negociação fortalecendo a pressão sobre os
banqueiros. Os bancários já demonstraram que estão dis-
postos a lutar pelo reajuste, quando paralisaram (cerca
de 10 mil bancários) as atividades das agências bancá-
rias do maior centro financeiro das Américas, São Pau-
lo. Outros milhares paralisaram Belo Horizonte, Porto
Alegre, Rio de Janeiro e fizeram manifestações em Curi-
tiba, Fortaleza e outras grandes capitais.

Se não queremos amargar um acordo rebaixado im-
posto pelos banqueiros, a alternativa é intensificar a mo-
bilização, com a unidade dos bancários apontando para
a GREVE . Essa é a nossa garantia de conquistar a repo-
sição de 25%!!!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ricardo Saraiva - BIG

T
IR

A
PALAVRA DOS BANCÁRIOS

O superintendente do
Itaú, Sr. Esteves, exige
que os funcionários atin-
jam a marca impossível de
200% em metas ameaçan-
do demitir quem não ven-
der no mínimo 100 produ-
tos/mês. Segundo a de-
núncia, o código de ética
assinado pelos bancários
não vale de nada, quando
se trata de venda casada.
Todos os dias os gerentes,
sob o comando de Este-
ves, assediam moralmen-

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington
Luiz, 140 Encruzilhada - Santos - SP - CEP 11.050-200 ou enviar

pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

Exploração e assédio
no Itaú

Construir o Encontro
Aberto dia 4 de setembro...

te os funcionários com as
seguinte frase cifrada: "
ou vendam ou....".

O Setúbal, o Esteves e
outros acham que os
bancários são máquinas
de fazer dinheiro. O Itaú
paga sua folha de paga-
mento apenas com tari-
fas desde 1997. Assim
não dá!!! Não vamos to-
lerar assédio. Será quea
já esqueceram o episódio
do gerente do Bradesco
- Gonzaga?

AÇÕES CONTRA
ASSINATURA DA TELEFÔNICA

O Sindicato convoca todos os bancários a entrarem
com ações contra a ilegalidade da cobrança pela Tele-
fônica de assinatura mensal. Documentos a serem en-
tregues: cópias da última conta de telefone fixo, do CIC
e RG. Taxa: associados - R$20,00 não sócios - R$ 40,00.
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CAMPANHA SALARIAL

Em assembléia reali-
zada dia 12/08, os ban-
cários por unanimidade
rejeitaram  a proposta da
Fenaban de 6% de rea-
juste. Os banqueiros não
concederão nenhuma re-
posição se a categoria
não se mobilizar e partir
para a greve. É bom lem-
brar que o Itaú obteve
lucro de R$ 1,825 bilhão
no 1º semestre de 2004.
Este resultado é 22,4%
superior ao mesmo perí-
odo de 2003. O Brades-
co lucrou neste 1º se-
mestre R$ 1,250 bilhão,

Sem os 25% vamos à GREVE

ou seja, 21% a mais que
nos primeiros seis meses
de 2003. Também é inte-
ressante o fato de Brades-
co ganhar R$2,694 bi-
lhões com tarifas e gastar
apenas R$ 2,411 bilhões
em salários. Já o Itaú con-
segue cobrir sua folha de
pagamento desde 1997,
somente com tarifas. O
ABN Amro revela que o
lucro de suas operações
no Brasil aumentou
154,4%, também nos pri-
meiros seis meses deste
ano, em comparação ao
mesmo período do ano

REFORMA SINDICAL

Consideramos ser nossa obriga-
ção convocar todos os sindicatos fi-
liados e instâncias da CUT à dis-
cussão e tomada de posição contra
essa proposta de “reforma sindical”
do FNT. Convocar toda a base cu-
tista para uma batalha pela reafir-
mação das bandeiras históricas de
nossa central, que, afinal, não se re-
sume à sua Executiva Nacional: “A
CUT somos todos nós”! A base da
CUT tem a força e a capacidade
para mudar as posições atuais da
maioria de sua Executiva Nacional.

E ela tem a autoridade para fa-
zer isso:  as posições de princípio
e as resoluções dos congressos da
CUT em defesa da Liberdade e Au-
tonomia Sindical. Resoluções que
exigem como condições imediatas
para qualquer reforma que preser-
ve e amplie direitos dos trabalha-
dores: Revogação de todo o entu-
lho de leis de flexibilização de
FHC;  Ratificação Imediata pelo
governo das Convenções 87, 151
e 158 da OIT;  Fim do Imposto
sindical e das taxas compulsóri-
as; Soberania das assembléias de
base para decidir sobre acordos,
convenções e contratos coletivos
de trabalho; Garantias plenas para
o exercício da atividade sindical -
da Central até a fábrica, nos seto-
res público e privado - com Direito
de Greve e garantia no emprego e
Direitos conquistados pelos traba-
lhadores não se negociam.

Não será, na nossa opinião, nas
CGTs, Força Sindical ou nas confe-
derações pelegas, que teremos pon-
tos de apoio para “assegurar a de-
finitiva liberdade sindical para os
trabalhadores brasileiros”, como
dizem os estatutos da CUT.  Mas sim
na própria CUT, nos seus mais de 3
mil sindicatos filiados e suas  bases.

Levar a
discussão a

toda a base da
CUT!

Manifestação da Campanha Salarial no Bradesco - Gonzaga

passado. O Santander Ba-
nespa lucrou R$ 865 mi-
lhões no semestre e vem
demitindo em massa. O
Unibanco obteve o maior
lucro dos últimos 12 anos
R$ 581 milhões.

“Os banqueiros podem
conceder os 25% e até
mais. A alternativa é a
unidade e a mobilização
da categoria para cons-
truirmos a GREVE. Esta
e a forma que temos para
conquistarmos um bom
acordo”, ressalta Ricardo
Saraiva – Big, Presidente
do Sindicato.
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Santander Banespa:
denúncia

ATIVIDADES DA
CAMPANHA
SALARIAL
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Os funcionários do Banes-
pa Santander  vem sendo des-
respeitados pelo médico(a)
contratado(a), através da em-
presa Delta, para realizar os
exames periódicos, na Baixa-
da Santista. O  médico(a) não
faz os exames solicitados no
relatório, manda os funcioná-
rios preencherem questioná-
rios não levando em conta
suas declarações e fazendo os
trabalhadores assinarem o
ASO (Atestado de Saúde
Ocupacional), que já vem
preenchido como apto, não

considerando os casos de
restrições.

Fazemos um alerta  aos
funcionários para que não
assinem o atestado caso as
anotações não correspon-
dam ao seu estado de saú-
de. Fique atento, pois, o
exame periódico tem vali-
dade de 135 dias e pode ser
utilizado como demissional.

O Sindicato está acom-
panhando os procedimen-
tos e encaminhando os pro-
blemas para o Comitê de
Relações Trabalhistas.

n Encontro de Delegados
Sindicais do BB e CEF, dia
02/09, às 19h, no Sindicato,
Av. Wanshigton Luiz, 140,
para organizar a
Campanha Salarial.

n A diretoria do Sindicato
realizou ato de protesto
na porta da  agência
Santos/Centro do
Banespa das 10h às 12h,
dia 04, contra o
fechamento de 14
agências em todo o país e
a consequente demissão
dos funcionários lotados
nelas.

n A diretoria do Sindicato
realizou, dia 30 de julho,
manifestação na frente do
Unibanco, agência
Boqueirão de Santos, para
protestar contra a falta de
segurança de várias
unidades da Baixada
Santista, o que está
facilitando diversos
assaltos e colocando em
risco de vida funcionários
e clientes.

Diretoria do Sindicato faz ato no Banespa - Centro

VII Festa do
Chopp no
Ilha Porchat

Em comemoração ao
Dia do Bancário, a dire-
toria do Sindicato pro-
move a tradicional VII
Festa do Chopp, dia 27
de agosto - sexta-feira ,
a partir das 21h, no Ilha
Porchat Clube, Alameda
Paulo Gonçalves, 69, em
São Vicente. Os bancári-
os e convidados poderão
adquirir seus convites
através dos diretores e na
Secretaria do Sindicato,
Av. Washington Luiz,
140, por apenas R$
10,00, que dará direito a
beber chopp à vontade e
dançar ao som da Banda
Guernica. Durante a Fes-
ta serão sorteados brin-
des aos associados que
estiverem presentes. Não
perca mais esta promo-
ção e vamos juntos lutar
por melhores salários e
condições de trabalho!!!

Se você é sindicalizado é só
ligar para o Sindicato e dar seu
nome e RG. Mensalmente o
Sindicato encaminhará 50 no-

Seja sócio-usuário do Sesc Santos!!!
sociar-se. É importante sa-
lientar que apenas terão di-
reito ao convênio os associ-
ados (as) do Sindicato!

mes. Depois disto,  o bancário
ou bancária deverão dirigir-se
até o Sesc, Conselheiro Ribas,
136, Aparecida, Santos, para as-

Maiores informações pelos fones: 0800.7711920 ou 3223.9040 ou
E-mails: cidinha@santosbancarios.com.br ou santosbancarios@uol.com.br


