17 a 26de outubro | Nº743

VITÓRIA DOS BANCÁRIOS...
PROPOSTA ANTES DA GREVE

PROPOSTA DEPOIS DA GREVE

ITENS

Setembro/2005

ITENS

Setembro/2005

REAJUSTE

4% sobre os
salários de
agosto de 2005

REAJUSTE

6% sobre os
salários de
agosto/2005

ABONO ÚNICO

R$ 1.000,00

ABONO ÚNICO

R$ 1.700,00
Pagto: até 10 (dez)
dias úteis da data de
assinatura da CCT.

PLR FENABAN E BB
REGRA BÁSICA:
80% do salário mais
verbas fixas de
natureza salarial,
acrescido do valor fixo

80% sobre o
salário + R$ 705
Limite: R$ 5.010,00
Pagto: até 03/03/06

PLR FENABAN
REGRA BÁSICA:
80% do salário mais
verbas fixas de
natureza salarial,
acrescido do valor fixo.
PLR BB

80% sobre o
salário + R$ 800
Limite: R$5.310,00
Pagto: até 03/03/06
Semestral de 40% do
salário para todos, mais a
parte fixa de R$ 365 e um
percentual de 4% do lucro
líquido do banco distribuído
de forma linear entre todos

...SE TODOS PARTICIPASSEM
A CONQUISTA SERIA MAIOR
ACOMPANHE AS
NOTÍCIAS NO NOVO SITE:

www.santosbancarios.com.br

UM SINDICATO DE LUTA
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RETROSPECTIVA DA LUT

CAMPANHA SA
Uma semana de luta no Real/SV
Agosto/05

Paralisaç
Bradesco
Pça. da R
em Santo
Setembro

Paralisação Itaú - Centro/Santos
Setembro/05

Paralisação HSBC/24 hs - Santos
Setembro/05

Greve dos
Bancários/05
CEF

Paralisação BB/24 hs - Guarujá
Setembro/05
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Funcionários rejeitam PLR, após greve
de 24hs e BB melhora a proposta
27/Setembro/05

A CAMPANHA 2006 COMEÇA JÁ. NESSA VOCÊ N
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO
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UM SINDICATO DE LUTA

TA DOS BANCÁRIOS NA

ALARIAL 2005

Greve dos
Bancários
Sudameris
Pça. Mauá
Santos

ção do
o da
República
os
o/05
Greve dos Bancários/05
Unibanco/Boqueirão
Greve dos
Bancários/
05
Banco Real
Centro
Santos

Greve dos Bancários/2005 - BB

Encontro
Nacional dos
Bancários - SP
01/Outubro/05

Greve dos Bancários / 05
Banco Nossa Caixa

Paralisação do Bradeso da
Epitácio Pessoa/Santos
Assembléia aprova proposta da FENABAN/05

ÃO PODE FICAR DE FORA. FAÇA A DIFERENÇA!!!
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO
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UM SINDICATO DE LUTA
editorial

LUTAR FAZ A
DIFERENÇA
Aos que acreditaram e lutaram;
Aos que não acreditaram e mesmo assim lutaram;
Aos que não acreditaram, não
lutaram mas aprenderam que é importante lutar.
Parabéns aos companheiros do
BB, CEF e de bancos privados que
não se intimidaram e foram para a
frente das agências, tomaram chuva, ficaram sem almoçar, foram hostilizados pela polícia e até por colegas e não cedeu a pressão de superintendentes e gerentes. Que convenceu o colega a aderir ao movimento grevista, por não ter outra alternativa. Quem participou da greve
de 24h, das assembléias e das várias manifestações. Vocês fizeram a
diferença nas conquistas obtidas
nesta Campanha Salarial.
Nesta Campanha, até emissoras
de rádio da região boicotaram a luta
rejeitando colocar no ar notas explicando o motivo da greve, que seriam pagas pelo Sindicato, com a justificativa de que os bancos eram clientes. Como se não bastasse, os
bancários sofreram com os interditos da justiça, a repressão da Polícia
Militar e dos banqueiros.
A diretoria do Sindicato fica muito
honrada em ter lutado ao seu lado e
espera que em 2006 possa engrossar as fileiras de mais bancários de
fibra como vocês. Esta greve deixa um
ensinamento para todos os trabalhadores: sem luta não há conquistas, a
unidade da categoria pode vencer
qualquer barreira e os trabalhadores
devem ter uma grande participação na
organização das mobilizações.
VAMOS ORGANIZAR
AS PRÓXIMAS LUTAS!!!
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VITÓRIA CONQUISTADA
COM MUITA LUTA
Aprovada a proposta da Fenaban. Porém, as campanhas
específicas do BB e CEF não
terminaram. A assinatura do
Acordo foi realizada nesta segunda-feira (dia 17).
Depois de muita luta os banqueiros foram forçados a se
reunir e deixar a intransigência
de lado para conceder um reajuste 6%, ao invés dos 4%, aumentar o abono para R$
1.700,00 ( o inicial era de 1 mil
reais) e uma PLR de 80% do salário + R$ 800,00 divididas em
duas parcelas.
Conseguimos uma vitória,
que poderia ser ampliada se tivesse uma participação maior
da categoria. A greve que durou cinco dias, de 06 a 10 de
outubro, teve início pelo desrespeito dos banqueiros em oferecer uma proposta humilhante de
4% de reajuste. Naquele momento, a intransigência não nos
deixava outro caminho senão a
greve, pois os bancários seriam
arrochados por uma proposta
que não repunha nem a inflação do período. Enquanto os
bancos batem recordes de lu-

cratividade todos os anos.
Como na Campanha passada, os banqueiros contavam com a força da justiça,
que por meio de interditos
proibitórios davam respaldo
para que a polícia reprimisse
os trabalhadores.
No entanto, a luta e a perseverança da diretoria e de alguns
bancários, principalmente do
BB, CEF e de parte dos bancários do Real, Itaú e HSBC trouxe esta vitória já esperada por
quem não desiste e sabe que

com a unidade somos muito
mais fortes.
Os bancários do BB, por
exemplo, rejeitaram a PLR inicial proposta, igual a do ano passado, e partiram para a greve.
Com isso, conquistaram uma
Participação nos Lucros semestral de 40% do salário para todos, mais a parte fixa de R$ 365
e um percentual de 4% do lucro
líquido do banco distribuído de
forma linear entre todos.

NÃO FIQUE DE FORA
DAS PRÓXIMAS LUTAS!!!
Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424
www.santosbancarios.com.br
santosbancarios@uol.com.br

AVISO DE DESCONTO ASSISTENCIAL – BANCÁRIOS
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos, por seu presidente, tendo em vista deliberação de assembléia da categoria, avisa a todos os bancários beneficiados com a celebração da convenção coletiva de trabalho 2005/2006, empregados de estabelecimentos bancários da base territorial deste sindicato, que poderão exercer o direito de oposição
ao desconto assistencial definido em assembléia geral da categoria, no percentual de 2 % sobre
os salários reajustados e pagos no mês de outubro de 2005, mediante entrega de requerimento
manuscrito de próprio punho, devendo constar do mesmo nome, qualificação, número da CTPS
e nome da instituição em que trabalha, devendo o mesmo ser entregue individual e pessoalmente, no período de 17 a 22 de outubro e de 24 a 26 de outubro de 2005, na sede do Sindicato,
com endereço à Av. Washington Luiz, 140, nos seguintes horários: segunda a sexta das 8:00
às 18:00 horas, e sábado das 8:00 às 12:00 horas.
Santos, 17 de outubro de 2005.
PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente
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