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SINDICATO DEBATE CAMPANHA NA
CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DA FEDERAÇÃO

Demissões
em massa na
Agência Pedro
Lessa

[ BRADESCO  • Página 4  ]

Encontro
Nacional aprova
paralisação de
1 hora

[ NOSSA CAIXA  • Página 3  ]

A diretoria do Sindicato deu mais um passo para organizar e debater estratégias da Campanha Salarial 2005 [ Página 3 ]
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Campanha Salarial:
vamos à luta!

Começamos a construir as
estratégias e manifestações da
Campanha Salarial
2005. A diretoria es-
teve reunida no En-
contro Regional da
Federação, no En-
contro Nacional dos
Funcionários da
Nossa Caixa e na
última semana na
Conferência Interes-
tadual da Federação de SP/MS
onde foram debatidas as rei-
vindicações dos bancários.

Não abrimos mão de um ín-
dice que reponha a inflação,
contemple aumento real de sa-
lário e discussão sobre as per-
das anteriores.

Também vamos exigir o fim
do assédio moral, melhores
condições de trabalho, manu-

QUADRINHOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

P e d r i n h o

tenção da jornada de 6h, o fim
da terceirização, PLR maior

entre outras reivindi-
cações.

As discussões fi-
nais ocorrerão na
Conferência Nacio-
nal, que será realiza-
da no fim de julho.

Por isso, é impor-
tante que os bancári-
os (as) leiam e fiquem

por dentro do que acontece
(veja calendário pág.4) para
que juntamente com o Sindica-
to lutemos lado a lado nas ma-
nifestações que serão marcadas
de agora em diante. Todos sa-
bem de sua importância na
Campanha Salarial, sabem que
somente com mobilização ar-
rancaremos dos banqueiros o
que é nosso por direito.

Banco Real explora e
maltrata funcionários

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Entre as denúncias apuradas pela diretoria estão a de que
o ABN/Real mudou unilateralmente o Plano de Saúde dos fun-
cionários sem fazer uma consulta prévia. Isto está resultando
em tratamento precário que não atende casos de extrema ne-
cessidade, que podem ser fatais para os bancários (as).

Impiedosamente o Banco retira um atendimento digno de
saúde, demite alguns que estão doentes e ainda amplia a ex-
ploração no cumprimento de metas absurdas aos funcionári-
os do operacional/retaguarda, que não trabalham diretamente
com o público. Com isso, talvez o Real queira que seus funci-
onários vendam produtos em suas casas trabalhando 7 dias
por semana sem direito a descanso comprometendo a saúde
com o assédio sem direito a tratamento, como peças de repo-
sição "morreu troca". Isto lembra um certo sujeito que escravi-
zou os judeus e matava aqueles que não podiam mais traba-
lhar, na Alemanha!

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
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CAMPANHA É DEBATIDA NA CONFERÊNCIA
INTERESTADUAL DA FEDERAÇÃO

O Sindicato
part icipou da
Conferência In-
terestadual da
Federação dos
Bancários de
SP/MS, dias 28
e 29/06, com
uma delegação
de 22 diretores
(as), que debate-
ram sobre o
rumo e as estra-
tégias a serem
tomadas na
Campanha Sala-
rial 2005.

Os 270 dele-
gados discuti-

Funcionários iniciam Campanha
Salarial com grande mobilização

[ NOSSA CAIXA ]

Os bancários da
Nossa Caixa estão
dando o pontapé
inicial da Campa-
nha Salarial 2005
com paralisação
de 1h em todas as
agências da re-
gião. As manifes-
tações em todo o
Estado foram
aprovadas por
mais de 5 mil fun-
cionários no En-
contro Nacional
dos Funcionários
do Banco Nossa
Caixa, dia 25/06,
no ginásio do Pa-
caembu, em São

Paulo. Com muita
vontade de se orga-
nizar para mobiliza-
ção contra as arbi-
trariedades cometi-
das pela atual dire-
toria do banco oriun-
da da Caixa Econô-
mica Federal, no
tempo de FHC. Esta
diretoria a mando do
governador de São
Paulo Alckmin dá
sinais de que está
adotando medidas
dentro da Nossa Cai-
xa para privatizá-la,
como aconteceu com
o Banespa e outras
estatais nos governos

do PSDB.
As paralisações

ocorrem no dia 6
de julho, das 11h
às 12h, em todas
as unidades da
Baixada e do País.

Isto já é um
grande começo
para toda a cate-
goria se organizar
para as futuras
mobilizações pe-
los seus direitos
na Campanha Sa-
larial 2005! So-
mente a unidade
com mobilização
garante nossas
reivindicações!!!

Funcionários aprovaram a paralisação dia 6 de julho em massa

Na Conferência 270 delegados de diversos sindicatos decidiram pela unificação

ram a impor-
tância da unida-
de da categoria,
o  índice a ser
re iv ind icado;
propostas sobre
saúde e assédio
moral, condi-
ções da jornada
de trabalho e
emprego, PLR,
terceir ização,
entre outras rei-
vindicações que
vão integrar as
deliberações a
serem levadas à
Conferência Na-
cional nos dias

30 e 31 de julho.
Este ano que-

remos avançar
nas discussões,
por isso, além da
unidade da cate-
goria a diretoria
e das questões
econômicas, in-
tensificaremos o
combate às más
condições de tra-
balho e assédio,
para preservar a
saúde dos bancá-
rios como um
dos principais ei-
xos da Campa-
nha Salarial.
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BRADESCO DEMITE QUATRO
NA AGÊNCIA PEDRO LESSA
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Apesar de ter
obtido um lucro de
3,06 bilhões de re-
ais em 2004, do-
brar o lucro no 1º
trimestre deste ano
(R$1,205 bi) ex-
plorando e assedi-
ando funcionários

a diretoria do Bra-
desco não se con-
tém e demitiu qua-
tro funcionários da
agência Pedro Les-
sa/Santos. É a mes-
ma unidade onde
trabalhava a ban-
cária, que foi víti-

ma fatal, dia 08/05,
de suposto assédio
moral, no local de
trabalho, investi-
gado pelo Ministé-
rio Público.

"Para isso, volta-
mos à tecla de que
precisamos nos

mobilizar porque
esta luta é de todos,
se os banqueiros
são economica-
mente fortes nós
somos maioria," re-
age Pedro de Cas-
tro Junior, Presi-
dente do Sindicato.

Diretoria faz manifestação na porta da agência Pedro Lessa

Vitória dos sindicatos
O Bradesco ten-

ta passar por bon-
zinho para os ban-
cários às vésperas
da Campanha Sa-
larial com a isen-
ção de algumas
tarifas bancárias

visando desmobi-
lizar os funcioná-
rios na luta por
seus direitos.

É bom lembrar
que há anos o mo-
vimento sindical
reivindica a isen-

ção para toda a
categoria, agora,
no início da Cam-
panha Salarial,
imitando outras
inst i tuições f i-
nanceiras, que
não cobram dos

seus funcionári-
os, o Bradesco é
um dos últimos a
isentar as tarifas.
Isto reforça a
nossa posição de
que só conquista
quem luta.

 Campeonato será no
campo do Brasil FC
As inscrições para

o Campeonato de Fu-
tebol Soçaite dos
Bancários 2005 fo-
ram prorrogadas até
o dia 07 (quinta). Já
estão inscritas as
equipes do Itaú, Bra-
desco/Vila Caiçara,
Real/Safra e Brades-
co/Pça Mauá. O
Campeonato será re-
alizado no campo do
Brasil Futebol Clube,

A Executiva Nacional dos Bancários já definiu as
datas dos eventos da Campanha Salarial 2005 e
destacou a importância da participação dos bancá-
rios da base para fortalecer o movimento por me-
lhores salários e condições de trabalho reivindica-
do aos maiores bilionários do planeta. Calendário:

REUNIÃO DE DELEGADOS (AS)
SINDICAIS DA BASE DO SINDICATO

19h, Av. Washington Luiz/Santos - 12 de julho
ENCONTRO DE JOVENS
13 de julho - São Paulo
ENCONTRO DE SAÚDE
14 de julho - São Paulo

ENCONTRO DE MULHERES
15 de julho

ENCONTROS DO BANCO DO BRASIL
E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

16 e 17 de julho
CONFERÊNCIA NACIONAL

30 e 31 de julho
ENTREGA DA MINUTA À FENABAN

11 de agosto
O calendário tem por objetivo priorizar os deba-
tes na base para esclarecer que com a mobiliza-
ção a categoria terá maior poder de negociação.

VEJA O CALENDÁRIO DA
CAMPANHA SALARIAL 2005

rua Jurubatuba, 80,
Ponta da Praia/San-
tos. O Congresso
Técnico também foi
adiado para 08/07
(sexta), na sede do
Sindicato e a data de
início do Campeona-
to será agendado
posteriormente. Mai-
ores informações
pelo fone 3223.9040
com Roger, Álvaro
ou Manoel.


