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Exigimos melhores
salários

Neste início de Campanha
Salarial é bom que todos sai-
bam que os bancos
tiveram R$ 6,335 bi-
lhões de lucros so-
mente nos primeiros
três meses de 2005.
Este resultado é 52%
maior que o mesmo
período do ano pas-
sado. Portanto, não
se enganem com as
lágrimas de crocodilo dos ban-
queiros, quando inventarem
que não podem recompor as
perdas anteriores, arcar com
aumento real de salário ou de-
mitirem bancários porque não
tem dinheiro.

Infelizmente este lucro é fru-
to da sobrecarga de trabalho e
metas absurdas impostas sob a
batuta do assédio moral, que
está levando a categoria a con-
trair cada vez mais doenças

QUADRINHOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

ocupacionais e psicológicas, le-
vando os bancários à loucura.

Como se não bas-
tasse, este lucro tam-
bém é obtido com es-
peculação e cobran-
ça de juros extorsi-
vos dos clientes e o
pagamento de juros
estratosféricos  pelo
governo federal (di-
nheiro dos cofres pú-

blicos) em função dos títulos
públicos federais, que estão em
poder dos bancos (quase meta-
de de todos os papéis emitidos).

Por isso, lutar contra o As-
sédio Moral é uma das princi-
pais bandeiras dos bancários,
além de exigirmos maiores sa-
lários, melhores benefícios e
condições de trabalho. Afinal
quem constrói este lucro é o
suor da categoria e os impos-
tos que a Nação paga!!!

P e d r i n h o

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatu-
tos Sociais, CONVOCO todos os senhores associados quites em
pleno gozo de seus direitos sociais, a comparecerem à Assem-
bléia Geral Ordinária, que será realizada à Av. Washington Luiz,
140 Santos, no dia 27 de junho de 2005, às 17:30 horas em pri-
meira convocação, ou às 18:30 horas em segunda convocação,
com qualquer número de associados presentes, caso não haja
número legal na primeira convocação, a fim de deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia:

a) leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação  ou não por escrutínio secreto

do balanço 2004  com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.
c) Referendo á admissão e demissão de funcionários no ano

de 2004.

Santos, 20 de junho de 2005

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
 santosbancarios@uol.com.br

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA
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ELEGER DELEGADOS SINDICAIS É
PRIMORDIAL NA DEFESA DA CATEGORIA
A organização por

local de trabalho é
uma questão impor-
tante para se obter
mais direitos e me-
lhores salários. Por
isso, a eleição de de-
legados sindicais na
Caixa, na Nossa Cai-
xa e no BB deve ter a
participação de todos
os funcionários.

Os delegados sindi-
cais eleitos em todas
as agências da base
territorial do Sindica-
to são pessoas chaves
nas vitórias que tere-
mos na Campanha Sa-
larial 2005.

"Os delegados sin-
dicais tiveram papel
decisivo nas Campa-
nhas Salariais 2003 e
2004, em todos os
momentos. Eles or-

a) Apoiar e integrar a luta dos trabalhadores;
b) Representar o sindicato junto aos emprega-
dos de sua Unidade;
c) Participar dos eventos e instâncias sindicais;
d) Representar os empregados de sua Unidade
junto ao Sindicato;
e) Acatar e encaminhar as decisões dos Fóruns
Sindicais;
f) Auxiliar nas entidades sindicais;
g) Manter contato permanente com os colegas
da Unidade de trabalho, discutindo individual e
coletivamente, organizando as suas reivindica-
ções, manifestações, críticas e sugestões para
melhoria das condições de trabalho, encami-
nhando-as ao Sindicato e aos Gestores;
h) Responsabilizar-se pela distribuição dos bo-
letins e publicações que digam respeito aos em-
pregados e sindicatos;
i) outras, a serem eventualmente aprovadas nos
fóruns sindicais.

COMPETE AO DELEGADO
SINDICAL

ganizaram a mobili-
zação, discutiram as
lutas a serem trava-
das com os funcioná-
rios e participaram
das atividades orga-
nizadas pelo Sindica-
to, inclusive a greve.
O que garantiu a uni-

ficação pelo reajuste
da Fenaban", ressal-
ta Ricardo Saraiva
Big,  Secretário Ge-
ral do Sindicato.

A eleição de dele-
gados é uma vitória
da categoria que tem
forjado novas lide-

ELEIÇÃO: DELEGADO SINDICAL
INSCRIÇÃO

de 04 de julho até 15 de julho de 2005
ELEIÇÕES

dias 19 e 20 de julho de 2005, nas agências da CEF
MANDATO

 Cada delegado eleito cumprirá mandato
como representante de sua unidade de

01/08/2005 a 31/07/2006.

Santos, 20 de junho de 2005

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
 santosbancarios@uol.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ELEIÇÃO: DELEGADO SINDICAL
INSCRIÇÃO

de 04 de julho até 15 de julho de 2005
ELEIÇÕES

dias 21 e 22 de julho de 2005, nas agências
da Nossa Caixa.

MANDATO
Cada delegado eleito cumprirá mandato como

representante de sua unidade de 01/08/2005 a 31/07/2006.

Santos, 20 de junho de 2005

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424
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BANCO NOSSA CAIXA

ELEIÇÃO: DELEGADO SINDICAL
INSCRIÇÃO

de 25 de julho até 05 de agosto de 2005
ELEIÇÕES

dias 09 e 10 de agosto de 2005, nas agências do BB.
MANDATO

Cada delegado eleito cumprirá mandato
como representante de sua unidade de

01/09/2004 a 31/08/2006.

Santos, 20 de junho de 2005
PEDRO DE CASTRO JUNIOR

Presidente

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
 santosbancarios@uol.com.br

BANCO DO BRASIL

ranças e, por isso, es-
tamos realizando na
Nossa Caixa e de-
fenderemos nos fó-
runs nacionais dos
Bancários, que ela
seja incluída no
Acordo Coletivo da
Categoria.

Novas lideranças despontam no BB e na CEF
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ENCONTRO NACIONAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA NOSSA CAIXA

ATENÇÃO: FAÇA SUA RESERVA NA SECRETARIA DO  SINDICATO  FONE:3223.9040 / E-MAIL: secretaria@santosbancarios.com.br

DATA: 25 DE JUNHO (SÁBADO)
SAÍDA DOS ÔNIBUS: 7H30 DO SINDICATO

AV. WASHINGTON LUIZ, 140 - SANTOS (CANAL3)
DESTINO: SÃO PAULO

Programação: 10h - Abertura - 10h30 - Previdência
Complementar, Plano de Contribuição Definida (Prev-
mais), Saldamento do Plano atual e Fator Previdenciá-
rio - 11h - Plano de saúde - 11h30 - Seguros Cosesp-
economus - 12h - Segmentação, metas, transferências,
condições de trabalho, PCS, concursos - 12h30 - Deba-
tes e aprovação de propostas

Debate: Assédio Moral
O Sindicato, atra-

vés da Secretaria da
Mulher, realizou, dia
09 de junho, no audi-
tório da sede, debate
com o tema "O Assé-
dio Moral e a Saúde da
categoria Bancária".

As debatedoras convi-
dadas Nalu Faria, psi-
cóloga e membra da
coordenação nacional
da Marcha Mundial
das Mulheres, e Tere-
zinha Martins dos
Santos Souza, mestre

Banespa foge de mesa
redonda com Sindicato

Em função da im-
plantação do ponto
eletrônico no Santan-
der Banespa, o Sindi-
cato convocou mesa
redonda para discutir

o assunto na Subdele-
gacia Regional do
Trabalho de Santos.
Porém, os represen-
tantes do banco não
apareceram. O caso é
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Torneio será
no campo do
Brasil FC

O Sindicato já está recebendo inscrições de equipes para o Torneio de Futebol Soçaite dos Ban-
cários 2005, que será realizado no campo do Brasil Futebol Clube, rua Jurubatuba, 80, Ponta da
Praia/Santos. AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS DE 20 A 30 DE JUNHO SOMEN-
TE PARA OS ASSOCIADOS . O Congresso Técnico será dia 01 de julho e o início dia
09 de julho. Maiores informações pelo fone 3223.9040 com Roger, Álvaro ou Manoel.

SINDICATO REIVINDICA PERÍCIA MÉDICA
NA REGIÃO AOS BANCÁRIOS DA CAIXA

O Sindicato, atra-
vés de seu Secretário
de Previdência, Ma-
noel Barros, reivin-
dicou a realização da
perícia médica dos
empregados da CEF
na cidade onde resi-
dem, dia 08 de ju-
nho, durante o Semi-
nário sobre INSS,
Ética Médica e Setor
Público, promovido
pela CUT/SP. Em
contato com o Supe-
rintendente Estadual

do INSS, Eduardo
Gabas, Manoel rei-
vindicou que os exa-
mes de perícia médi-
ca dos empregados
da CEF fossem rea-
lizados nas cidades
onde os bancários
têm domicílio.

Agora, a reivin-
dicação está sendo
encaminhada junto
ao gerente de Rela-
ções Integradas de
Recursos Humanos/
SP da CEF, Lino

que todos os funcio-
nários batem o ponto
menos os gerentes e
estagiários. O Sindi-
cato está tomando as
medidas cabíveis.

em Psicologia Social
da PUC/SP,  definiram
Assédio Moral e expu-
seram os problemas
que a prática do Assé-
dio acarreta à catego-
ria e aos trabalhadores
em geral.

Funcionários vão debater sobre segmentação e outros assuntos

Henrique, para in-
cluir um aditivo no
convênio entre o
banco e o INSS.
Atualmente, todos
os empregados da
CEF têm que se des-
locar até São Paulo.

Também partici-
param do Seminá-
rio os diretores (as)
Olga Gallatti, Re-
gina Ornelas e Car-
los Curvelo, além
de bancárias lesio-
nadas.


