22 a 30 de setembro | Nº741
BB/Guarujá foi
paralisado por
24 horas

DIA 27/9 - ASSEMBLÉIA
DIA 28/9 - GREVE
DIA 1/10
ENCONTRO NACIONAL
HSBC/Centro
Santos foi
paralisado dia 20/09

Paralisação no
Bradesco/Pça. da
República dia 21

[ ENCONTRO • Página 3 ]

Convocação
para a
categoria

Vamos construir o grande Encontro Nacional Aberto, dia 01 de outubro (sábado). Para
isso, todos têm que participar da Assembléia,
dia 27/09 e organizar a Greve de 24h de Advertência, dia 28/09. Entre em contato com o Sindicato e inscreva-se. A sua presença é primordial para a vitória dos bancários!!! [ Página 3 ]

ACOMPANHE AS NEGOCIAÇÕES
DA CAMPANHA SALARIAL NO
NOVO SITE:

www.santosbancarios.com.br

UM SINDICATO DE LUTA
PALAVRA DO PRESIDENTE

11,77% OU
GREVE!

Nós que deEnquanto os
banqueiros ten- fendemos uma reitam nos vencer vindicação maior
pelo cansaço, os achamos fundabancários não mental nesse mopodem vacilar: mento aprofundar
a unidan ã o
de em
aceitatorno
remos
d o s
nenhum
11,77%.
a c o rd o
Muitos
rebaixabancárido! Dios têm
ante da
nos dito
recorPedrinho
que já
dista
lucratividade dos que a proposta de
bancos nossa reajuste é tímida e
principal reivin- nós concordamos!
dicação econô- Por isso, não pomica, 11,77%, é demos, de forma
até bastante mo- alguma, aceitar
desta. Porém, um índice inferior
essa proposta foi aos 11,77%. Tedemocraticamen- mos de deixar
te decidida pelos muito claro aos
bancários em as- banqueiros: é
sembléia e deve 11,77% e nada
ser encampada menos. É 11,77%
ou GREVE!
por todos.
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PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Sudameris/Pça. Mauá põe em risco
a saúde dos funcionários
A gerência da unidade do Sudameris Brasil S/A, na Pça. Mauá, em Santos, despreza a
saúde de seus funcionários. Os caixas são obrigados a trabalhar sentados em cadeiras
quebradas e desapropriadas à função.
A diretoria do Sindicato esteve no local a cerca de dois meses advertiu o gerente administrativo, Andrés Abellan Hellin e o gerente principal, Edson Luiz Cavalcante Gusmão,
sobre o fato. Na ocasião, os gerentes ficaram de atender a solicitação e providenciar cadeiras ergonométricas e de tamanho adequado.
No entanto, até agora não trocaram as cadeiras demonstrando total negligência com a
saúde dos trabalhadores. O Sudameris, recentemente adquirido pelo ABN Real, nada faz
para oferecer condições mínimas de trabalho colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
A diretoria do Sindicato já está tomando as providências cabíveis para o caso!
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

Av. Washington Luiz, 140 - Santos - Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424
www.santosbancarios.com.br
santosbancarios@uol.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
S I N D I C ATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE
SANTOS, CNPJ nº
58.249.871/000123, por seu presidente, convoca todos os empregados em instituições
financeiras públicas e privadas, sindicalizados ou não,
dos municípios de

Santos, São Vicente, Guarujá, Dist. de
V. Carvalho, Cubatão, Bertioga, Praia
Grande, Mongaguá,
Itanhaém e Peruíbe,
para Assembléia
Geral Extraordinária que será realizada dia 27 do mês de
setembro de 2005,
em primeira convocação às 18:00 horas e em segunda
convocação
às

19:00 horas, na
sede do Sindicato,
sita à Av. Washington Luiz, 140, em
Santos, para discussão e aprovação
da seguinte ordem
do dia:
1. Deliberação sobre paralisação de 24
horas, no dia 28 de

setembro de 2005;
2. Deliberação
sobre deflagração
de greve nacional
do bancários, a
partir da 00:00
hora do dia 06 de
outubro de 2005;
3. Outros assuntos de interesse da
categoria.

Santos, 23 de setembro de 2005
PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente

EXPEDIENTE
Órgão Informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região Av. Washington Luis, 140 - Santos/SP - CEP: 11.050-200 - Fone/Fax: (13) 3223.9040
Presidente: Pedro de Castro Junior Secretário de Imprensa e Comunicação: Fabiano de Magalhães Couto Edição, Textos: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959)
Fotografia: Cecília Martins Produção Gráfica: Somatorium - (13) 3467-7156 Impressão: Gráfica Diário do Litoral. Tiragem: 3.000 exemplares.
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FENABAN APRESENTA
PROPOSTA MUITO RUIM

Após quarenta
dias e três reuniões
de enrolação, o setor
financeiro conseguiu
apresentar a pior proposta patronal deste
ano. Embora seja o
setor mais lucrativo
é o que menos reconhece os esforços de
seus trabalhadores.
A proposta apresentada não repõe sequer a inflação do
período e por isso
passa longe do aumento real, não contempla a mudança
proposta para a PLR
e retira dos bancários a 13ª cesta alimentação, conquistada

no ano passado. Os
bancos oferecem um
índice de 4% (enquanto reivindicamos 11,77%), com
abono de R$ 1 mil e
uma PLR igual à do
ano passado.
A proposta ignora todas as questões
de saúde e condições de trabalho e
emprego. A sua insuficiência é uma
afronta à categoria
que precisa intensificar a mobilização
para vencer a ganância dos banqueiros.
Para mudar a proposta irrisória dos
banqueiros o Sindica-

to convoca todos os
bancários para participar da assembléia
(dia 27) na sede (av.
Washington Luiz,
140), para organizar
em seus locais de trabalho a greve de 24
horas (dia 28). Também é muito importante que a categoria
participe de forma
maciça do Encontro
Nacional Aberto, dia
01 de outubro, na
quadra do sindicato de São Paulo,
rua Tabatinguera,
192. Para isso é só
entrar em contato
com o Sindicato e
inscrever-se.

VEJA O
CALENDÁRIO
APROVADO
PELO COMANDO
NACIONAL:
SETEMBRO
21 A 30 - Atividades
para construir
Encontro Nacional
27 - Assembléia
28 - Greve de
Advertência de 24h
OUTUBRO
01 - Encontro
Nacional
06 - GREVE
NACIONAL DOS
BANCÁRIOS

Debate sobre o novo Plano FUNCEF Negociações no
Depois de quase
dois anos, a diretoria
da Caixa Federal finalmente apresentou
uma proposta para o
novo Plano de benefícios da FUNCEF. O
debate sobre a proposta acontecerá dia
05 de OUTUBRO, ÀS
19H, QUARTA, NO
AUDITÓRIO DO SINDICATO, AV. WA-

SHINGTON LUIZ, 140.
Entre outros temas,
serão abordados:
- A responsabilidade
da CAIXA em caso de
déficit de saldamento;
- O valor da contribuição da patrocinadora para o novo plano;
- A situação dos que
optarem por permanecer no REG/REPLAN;
- O pagamento dos

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

incentivos e custos financeiros, entre outros.
O movimento sindical
reivindica desde a implantação do Grupo de
Trabalho, em 2003, que
a CAIXA enquanto patrocinadora apresente uma
proposta para solucionar
as diversas pendências
existentes. O Sindicato
em contato com a APCEF/SP estará se incor-

porando no calendário de
reuniões que irão ocorrer
no Estado.
É fundamental a
participação, para que
todas as dúvidas sejam
sanadas, pois não podemos aceitar nenhuma proposta que signifique a redução de direitos ou diferença de
tratamento entre os trabalhadores.

BB e Caixa

Seguindo o exemplo da Fenaban, as direções do BB e da Caixa também apostam na
enrolação. Porém, é preciso lembrar que, ao
contrário do ano passado quando o governo
estava muito forte, este ano o governo Lula
está imerso numa profunda crise que o enfraqueceu. Por isso, além dos 11,77% de reajuste e de uma PLR condizente com os lucros, temos de ampliar a pressão sobre o
governo Lula para arrancar um Plano de reposição das perdas, isonomia e outras reivindicações dos empregados da Caixa e do BB.
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SINDICATO VEM ORGANIZANDO
MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA
COM PARALISAÇÕES
A diretoria do Sindicato realiza manifestações
e paralisações para
combater o assédio moral e organiza a mobilização da categoria desde agosto, quando protestaram por uma semana no Real/SãoVicente,
de 16 a 19/08 (na unidade uma bancária que
estava sob tratamento
médico foi demitida), depois foi a vez do Itaú/
Centro Santos, dia 06/09
(discriminação na distribuição dos programas

de remuneração Agir e
outros), dia 13/09 foi a vez
do Banco do Brasil do
Guarujá, onde também
há denúncias de assédio
moral; dia 20/09 o HSBC/

Bradesco/Pça da República
A última agência a
ser paralisada até final
desta edição foi o Bradesco/Pça. da República (21/09), em Santos,
onde houve um fato inusitado. A diretoria do
Sindicato ao chegar no
local, às 8h, foi surpre-

Sindicato e bancários paralisam
BB/Guarujá contra assédio
moral, dia 13
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Centro de Santos, também por assédio moral;
pela intransigência dos
banqueiros, dia 21, foi paralisado o Bradesco da
Pça. da República, 63.

Bradesco
da Pça. da
República,
em Santos é
paralisado
dia 21

endida por uma barricada de sacos de areia e
óleo queimado, na porta
da unidade. O que causou estranheza, mas
mesmo assim o Sindicato colocou o carro de
som e fez a manifestação. VEJA AS FOTOS:

Agência do
HSBC paralisada no
dia da última
negociação, 20/09

Manifestação de uma semana no Real/SV inícia
mobilização em agosto

Campanha esquenta no Itaú/centro de
Santos paralisado dia 06/09
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