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BANQUEIROS NÃO QUEREM REPOR NEM A INFLAÇÃO!
Só com mobilização mudaremos esta realidade Página 3
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PARALISAÇÃO NO ITAÚ/CENTRO
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Assédio no HSBC
Centro Santos é uma

constante
Várias denúncias chegam ao Sindicato con-

tra a prática de assédio moral por parte do ge-
rente da agência do HSBC Centro Santos, Sr.
Joviniano Pereira da Silva Filho. Segundo as de-
núncias, o gerente assedia moralmente com
ameaças de demissão e humilhações os funci-
onários sob seu comando. A prática de assédio
deste gerente é alvo de antigas denúncias, pois
já ocorreu em passado recente. Diretores do
Sindicato já o alertaram sob sua conduta imoral
e ilegal. Contudo, o Sr. Joviniano deve pensar
estar acima da lei e tem um comportamento las-
timável diante dos funcionários. A diretoria já
está tomando as providências e prepara um an-
tídoto para essas ações inconseqüentes!!!

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

PALAVRA DO PRESIDENTE

MAIORIA DAS CATEGORIAS TÊM
AUMENTO ACIMA DA INFLAÇÃO

P e d r i n h o

No 1º semestre deste
ano, 86% das negocia-
ções salariais entre pa-
trões e empregados fo-
ram fechadas com au-
mentos acima da infla-
ção acumulada nos úl-
timos 12 meses. Os tra-
balhadores do setor de
doces e conservas da
indústria alimentícia
obtiveram aumento de
4% acima da inflação,
os condutores de car-
gas de Dracena tive-
ram um percentual 5%
além da inflação.

Os banqueiros por
sua vez também lucra-
ram muito, foram R$
15,5 bilhões líquidos
neste primeiro semes-
tre. O que projeta um
resultado 33,6%  supe-

rior ao mesmo período
de 2004. O que também
demonstra que os ban-

cos têm dinheiro “sain-
do pelo ladrão” e pode-
rão facilmente atender
as reivindicações dos
bancários de 11,77% de
reposição salarial e
uma PLR de 100% do
salário, mais uma par-
cela de R$ 788 e distri-

buir 5% do lucro bru-
to a todos os funcioná-
rios linearmente.

Porque se a indústria
de alimentos e os donos
de transportadoras, que
lucraram muito menos
puderam conceder au-
mento bem acima da in-
flação, os banqueiros
poderão pagar um salá-
rio melhor certo? Erra-
do! Os banqueiros não
aceitam nem discutir a
reposição da inflação e
portanto o índice terá
como ponto de partida
o valor zero!

Para isso, devemos
fazer nossa parte nos
mobilizando e partici-
pando das  assembléi-
as real izadas pelo
Sindicato!

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)



Os banqueiros não aceitam
discutir o reajuste a partir da re-
posição da inflação, não aceitam
a indexação. Por isso, a negoci-
ação do índice terá como ponto
de partida o valor zero. A postura
intransigente da Fenaban nesta
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CAMPANHA ESQUENTA NO ITAÚ
Os bancários e a diretoria do

Sindicato paralisaram, dia 06/09,
a agência do Itaú, no Centro de
Santos, das 8h às 12h, inclusive
o auto-atendimento, contra as
más condições de trabalho e a
discriminação que os funcioná-
rios do Itaú estão sofrendo. A
manifestação faz parte da Cam-
panha Salarial 2005, a categoria
reivindica 11,77% de reposição
salarial e uma maior Participa-
ção nos Lucros e Resultados
(PLR) de 100% do salário, mais
uma parcela de R$ 788,00 e 5%
do lucro bruto dos bancos dis-
tribuídos de forma linear a todos
os funcionários, além de mesa
única de negociação. O fim do
Assédio Moral e melhores con-
dições de trabalho (com uma po-
lítica de Prevenção e Saúde) são
prioridades da minuta de reivin-
dicações entregue, dia 11 de
agosto de 2005, à Fenaban.

A categoria e principalmente
os funcionários do Itaú estão es-

gotados de tanto assédio por me-
tas impossíveis, falta de pessoal,
acúmulo de função e discrimina-
ção na hora de distribuir os lu-
cros do Programa Agir apenas
para alguns comissionados o que
resultou em distorções, adoeci-
mento e insatisfação.

Esta é a conta do banqueiro:
mais lucro, menos funcionários
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e menos distribuição de lucros.
O que gera recordes trimestrais
semestrais e anuais, porém do-
enças físicas e psicológicas aos
bancários.

A hora é de unidade e mobi-
lização para detonarmos com a
exploração dos banqueiros e
exigir melhores condições de
trabalho e salário justo!!!

Saúde é um dos
principais eixos da
Campanha Salarial
Na Campanha Salarial 2005, uma das prin-

cipais lutas é pela saúde da categoria. Durante
a última década milhares de bancários contraí-
ram doenças ocupacionais como Ler/Dort e psi-
cológicas como a depressão, Síndrome do Pâ-
nico e outras. Em nossa região são centenas
de casos de afastamento por incapacidade psi-
cológica para o trabalho.

As causas são a extrema pressão do banco,
com a prática do assédio moral, que tortura os
trabalhadores para que trabalhem como máqui-
nas com o objetivo de obter lucros incessantes
ao banqueiro, ou mesmo para que peçam de-
missão sem direito algum.

Por isso, estão entre os eixos da minuta en-
tregue à Fenaban: Prevenção às Doenças Ocu-
pacionais, Política de Reabilitação do Bancário,
Isonomia dos/as Trabalhadores/as Afastados,
Metas Realistas discutidas com os Bancários/
as e Política de Combate ao Assédio Moral. A
responsabilidade é de todos. Vamos nos mobi-
lizar para que nossa saúde seja respeitada!

BB e CEF têm lucros
superiores a 2004

Enquanto os funcionários do Banco do Brasil
(BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF) acu-
mulam perdas salariais de quase três dígitos,
desde 1994, a diretoria dos bancos públicos fes-
tejam lucros bilionários. O BB teve lucro de R$
1.979 bilhão, 39,6% superior ao mesmo período
do ano passado; e a CEF R$ 937 milhões, mais
de 50% do lucro obtido no 1º semestre de 2004 e
segundo seu vice-presidente, João Dornelles, os
ganhos da estatal devem atingir R$ 1,8 bilhão,
em 2005. Com a ressalva de que o lucro da CEF
somente é menor porque os empréstimos con-
cedidos ao setor público têm juros mais baixos.

Portanto, a diretoria do BB e da Caixa têm
todos os motivos para atender as questões es-
pecíficas de seus funcionários, porque dinheiro
não falta. Porém, como nada cai do céu, os ban-
cários devem exigir suas reivindicações com
muito esforço, luta e mobilização!!!

Funcionários e a diretoria do Sindicato paralisam  até as 12h

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Dia 15 - Negociação com a Caixa Federal
Dia 16 - Negociação com o BB
Dia 14 a 21 - Paralisações em regiões
Dia 20 - Plenária de Mobilização,
               na Sede do Sindicato, às 19h

Dia 23 - Último dia para negociação
Dia 26 a 30 - Atividades para construir
                         Encontro Nacional
OUTUBRO
Dia 01 - Encontro Nacional Aberto

11,77% ou greve! Vamos construir a mobilização!
primeira discussão das cláusulas
econômicas reafirma a necessida-
de de mobilização da categoria.

A próxima rodada de nego-
ciação será dia 14 de setembro,
quando serão discutidas as clá-
usulas sociais e sindicais, de

saúde e condições de traba-
lho. Plenária de Mobilização
com os delegados sindicais e
bancários, dia 20 (terça), às
19h, na sede (av.Washington
Luiz, 140).Veja abaixo o calen-
dário da Campanha:



Neste dia 16 de setembro
você já tem onde ir, no Bar
Cultural a partir das 19h, na
sede do Sindicato, av. Wa-
shington Luiz, 140. A banda
ZzYXZ, formada por bancári-
os do Bradesco Gonzaga,
toca rock dos anos 50. Venha
curtir os melhores dias do
Rock na companhia que você
escolher, para relaxar no iní-
cio de mais um final de sema-
na. A entrada é franca!

Bar Cultural com Rock dos anos 50
Nosso Sindicato participa do 1º Torneio Intersindical de Futsal, organi-

zado pela Colégio Liceu Santista. O Torneio reúne outros sete sindicatos
da região, os jogos são realizados na av. Francisco Glicério, 642, as quin-
tas, a partir das 19h30. O primeiro jogo dos bancários será dia 22/09, às
19h30, contra os aduaneiros. A novidade do Torneio é que a torcida mais
animada será premiada com troféu. Participe e torça por sua categoria!

1º Torneio Intersindical de futsal
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FGTS: FEDERAÇÃO FAZ ACORDO COM
CEF E BENEFICIA CATEGORIA

A FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS DE SP/MS, DA QUAL O
SINDICATO FAZ PARTE, FIRMOU ACORDO COM CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO INTEGRAL DOS
VALORES EXPURGADOS DO FGTS NOS PLANOS VERÃO
(42,72%), EM JANEIRO DE 1989, E COLLOR (44,8%), EM ABRIL
DE 1990, QUE BENEFICIA OS TRABALHADORES QUE SÃO OU
FORAM BANCÁRIOS ATÉ JANEIRO DE 1993.

OBS.:O SINDICATO ATENDERÁ OS BANCÁRIOS
DAS 9H ÀS 12HS E DAS 14HS ÀS 16HS

TEM DIREITO
A RECEBER: Os bancários que
trabalhavam e portanto tinham contas ativas do
FGTS nas datas de dezembro de 1988 e em
janeiro de 1990, e, ainda os que saíram da
categoria somente após janeiro de 1993 (data do
ajuizamento); Os bancários da ativa que ainda
não receberam e mantinham contas do FGTS
ativas até janeiro de 1993; Aqueles que entraram
com ação judicial e ainda não receberam, esses
poderão abrir mão da ação e receber sem
abatimentos pelo acordo feito pela Federação.

COMO SOLICITAR:   para dar entrada na

solicitação os bancários da ativa devem vir até o
Sindicato preencher o formulário e trazer cópia do PIS,
RG e CTPS - Carteira Profissional - (cópias das pág. da
foto, dados pessoais e registro dos empregados de 1989 e

1990). Os trabalhadores que mudaram de profissão
poderão solicitar o pagamento

comprovando no Sindicato que
pertenciam a categoria na época.

NÃO TEM
DIREITO:

Todos aqueles que fizeram
acordo no governo FHC (de

2001 em diante), ou já
ganharam na justiça e já
receberam as diferenças.
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A REFORMA DO ESTATUTO DO SINDICATO FOI APROVADA EM
ASSEMBLÉIA, DIA 30/08/2005, NA SEDE, EM MACIÇA VOTAÇÃO SEM
NENHUM VOTO CONTRÁRIO E COM APENAS DUAS ABSTENÇÕES.

Reforma do Estatuto é aprovada
sem nenhum voto contrário

PLENÁRIA REGIONAL DA ASSEMBLÉIA NACIONAL POPULAR E DA ESQUERDA
DIA 16, ÀS 19 HS,  AUDITÓRIO DO SINDICATO,  AV.WASHINGTON LUIZ, 140 (CANAL 3)


