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ASSEMBLÉIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO SANTANDER/ BANESPA
Santander Banespa quer unificar e pretende demitir cerca de 10% do seu quadro. Somente a unidade dos funcionários pode barrar
os abusos dos banqueiros espanhóis. Para isso foi organizado, no 19º Congresso dos Funcionários do Grupo Satander/Banespa um
calendário de luta e a diretoria convoca a todos os bancários a participar de Assembléia, dia 29/11, às 19h, no Sindicato.

A diretoria do Grupo Santander deliberou
em unificar todos os
bancos até o final do 1º
semestre de 2006. Com
isso, pretende demitir
mais de 2.100 funcionários. O agravante é
que a estabilidade dos
funcionários do Banespa termina em 30 de
novembro de 2005.
Para isso, realizaremos
Assembléia dos Funcionários, às 19h, no Sindicato, dia 29 ( na próxima terça-feira).
É importante registrar que não existe motivo para o banco demitir, pois atualmente há
uma grande carência de
funcionários nas agências e departamentos,
razão pela qual muitos
bancários já são obrigados a extrapolar a jornada de trabalho sem o
recebimentos das devi-
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das horas extras. Essa
situação, aliada ao assédio moral e à pressão
insuportável nas agências e departamentos
para o cumprimento de
metas absurdas, tem
provocado um elevado
índice de doenças ocupacionais.
Do ponto de vista financeiro as demissões
também não se justificam, devido aos altos
lucros alcançados pelo
Santander no Brasil.
Em 2004, os ganhos
atingiram R$ 1.750 bilhão (cerca de US$
800,00 milhões) e este
ano a previsão é de um
resultado ainda melhor.
Por isso, ficou deliberado no 19º Congresso
dos Funcionários do
Santander Banespa e 4º
Unificado o seguinte calendário de luta contra
os abusos do Santander:

A luta nunca acaba

NOVEMBRO
21, 22, 23 e 25 - leitura de
manifesto nas agências;
24 - Jornada Internacional de
Luta no Santander;
28 - Reunião de dirigentes sindicais em
São Paulo;
29 - ASSEMBLÉIA ÀS 19H, NA AV.
WASHINGTON LUIZ, 140 (SINDICATO)
30 - Paralisações com entrega de
carta aberta aos clientes e à população

DEZEMBRO
7 - Entrega de documento no consulado da Espanha;
8 - Plenárias em cada base sindical;
12 a 16 - Envio de cartões de Natal
para a direção do Grupo Santander
Banespa: “O melhor presente é emprego, com unificação dos contratos,
saúde e condições de trabalho”;
15 - Reunião dos dirigentes sindicais em São Paulo.
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Sindicato investe na programação
da Barraca de Praia
Neste verão a barraca de praia (em frente a
igreja do Embaré, em
Santos) terá uma programação EXTRA! Já
dia 11 de dezembro (domingo) será montada
rede de vôlei para que
os associados junta-

mente com a diretoria
do Sindicato organizem
torneios e joguem. Também foram adquiridos
jogos de dominó e cartas para os que preferem
apenas descansar. No
fim da tarde, do dia 11,
os associados e seus

convidados terão uma
surpresa!!!
Por isso, vamos curtir sombra e cerveja
gelada à beira do mar
na barraca dos bancários. Organize seus grupos musicais para dar
uma palhinha!!!!

BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO
EM 30/09/2005
(TRIMESTRE:JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)

RECEITAS
RENDA TRIBUTÁRIA
RENDA SOCIAL
RENDA PATRIMONIAL
RENDA EXTRAORDINÁRIA
TOTAL GERAL

25.244,33
198.255,87
32.619,33
111.725,16
367.844,69

DESPESAS
DESPESAS C/PESSOAL
ENCARGOS DIVERSOS
DESPESAS JUR./MÉD./DENTÁRIAS
FEDERAÇÃO CUT
EVENTOS ESPORT./CULT./FORMAÇÃO
DESPESAS C/INFORMATIVOS/EDITAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CAMPANHA SALARIAL
TOTAL DO CUSTEIO

54.435,12
41.250,49
56.231,35
23.768,84
1.500,00
6.855,60
67.299,12
47.943,41
299.283,93

PATRIMÔNIO
RESULTADO DO
TRIMESTRE-SUPERAVIT
TOTAL GERAL

68.560,76
367.844,69

CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

A diretoria do Sindicato convoca todos os bancários
para participar de Assembléia Geral Extraordinária, dia
28 de novembro de 2005, às 18h, na Av. Washington
Luiz, 140, em Santos, para discussão e deliberação sobre os seguinetes assuntos:
· Renovação de Convenção Coletiva referente às COMISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS para o período de 1º de dezembro de 2005 a 30 de novembro de 2007;
· Outorga de poderes à Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados de
São Paulo e Mato Grosso do Sul para negociar e
assinar a Convenção em nome do Sindicato.

ASSEMBLÉIA DE
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DATA: 28 DE NOVEMBRO DE 2005
LOCAL: AV. WASHINGTON LUIZ, 140
HORÁRIO: 19H30
A diretoria do Sindicato convoca todos os associados quites e em pleno gozo de seus direitos sociais a
comparecer na Assembléia Geral Ordinária dia 28 de
novembro de 2005 (segunda-feira), às 19h30, no auditório do Sindicato, Av. Washington Luiz, 140. A Assembléia discutirá e aprovará ou não o orçamento para
2006. Assunto:
- leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia anterior;
- leitura, discussão e aprovação ou não por escrutínio secreto da proposta orçamentária de 2006 com o
respectivo parecer do Conselho Fiscal.
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