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Nosso Sindicato
propõe 18,5% para

repor perdas salariais

CONFERÊNCIA APROVA
REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA
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Festa do Chopp
dia 28, com

"General Tequila"

Participe da  Assembléia
da Campanha Nacional,

 dia 08/08, às 19h
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EDITORIAL

VAMOS LUTAR PELA
REPOSIÇÃO DAS PERDAS,

PORQUE PREÇOS AUMENTARÃO
Um levantamento da Fundação

Getúlio Vargas (FGV) junto ao em-
presariado expressa que a inflação
e os preços devem aumentar nos pró-
ximos meses, porque a capacidade
das indústrias em produzir chegou a
84,9%, em julho. Ao
invés de investirem
no crescimento da
economia com ma-
quinários e mais
empregos os em-
presários preten-
dem aumentar os
preços, lucrar mais
e, consequentemente,
gerar inflação.

Isto demonstra que
a categoria deve exi-
gir um índice que re-
embolse as perdas passa-
das, a inflação do perío-
do e se defenda contra o
aumento de preços.

Para isso, a diretoria
do nosso Sindicato reivin-
dica um índice de 18,5%. Já na 8ª Con-
ferência Nacional dos Bancários a mai-
oria dos dirigentes sindicais optaram

por um índice de 7,05% de aumento real
+ a inflação do período. Em nossa opi-
nião, este número da Conferência além
de não restaurar o poder de compra do
salário vai defasá-lo ainda mais. Desde
o Plano Real os bancários do setor pri-

vado perderam 13,98%, os do BB
34%, os empregados da CEF

42% e os Banespianos 46%.
É bom salientar que so-

mente no 1º trimestre des-
te ano, os banqueiros ti-
veram R$ 12,2 bilhões de

lucro líquido, portanto
cada bancário gera cerca de
R$ 30.500 de lucro a cada
três meses para os bancos.
Por isso, além de um índi-

ce que reponha as perdas
salariais devemos lu-

tar também para
conquistar uma
PLR de no mínimo
100% do salário +
fixo + 5% do lucro

bruto paga linear-
mente a todos. Para fazer valer seu
interesse o bancário(a) deve parti-
cipar  da assembléia!

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Falta de
funcionários

na Nossa Caixa
continua

Não adianta contratarem meia dú-
zia de concursados. Nós funcionári-
os continuamos a amargar acúmulo
de serviços por falta de pessoal. As
agências continuam cheias, clientes
reclamando com razão e nada de so-
lução para nossa região.

Dinheiro para bancar campanhas
eleitorais com propaganda a Nossa
Caixa tem e libera com facilidade,
mas contratar bancários para melhor
atender a população e melhorar as
condições de trabalho é escasso. E
ainda para piorar exigem metas ab-
surdas de serem cumpridas, num to-
tal desrespeito ao funcionalismo que
levanta todo dia e vai dar lucro para
o banco, mesmo em precárias con-
dições de trabalho. Assim não dá!
Por isso, pensem bem antes de vo-
tar nestas eleições!

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



Sindicato
conquista

melhoria para
os funcionários

Dia 1º de agosto come-
çou a ser implantado o
ponto eletrônico para to-
dos os gerentes do HSBC.
A conquista foi alcança-
da durante negociação en-
tre o Sindicato e diretores
do Banco, em maio deste
ano, e garante que as ge-
rências cumpram suas jor-
nadas corretas de trabalho
ou possam comprovar
suas horas extras e rece-
ber por elas.

Ficou constatado pelos
diretores do Sindicato que
muitos gerentes ultrapas-
savam mais de 10 horas
diárias de trabalho com
frequência. "Agora, tendo
que pagar por isso, o ban-
co deve evitar esse tipo de
abuso. Portanto, já esta-
mos vendo que quem luta
conquista, não fique para-
do lute pelos seus direitos
junto com o Sindicato",
explica Daniela Oliveira,
diretora do Sindicato.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920 UM SINDICATO DE LUTA

8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DEFINE
PRIORIDADES DOS BANCÁRIOS

Sindicato defende o fim das metas abusivas
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Em quatro dias de debates os
mais de 800 delegados delibe-
raram sobre os eixos da Cam-
panha Nacional dos Bancários
2006 serão eles: aumento da
PLR, fim do assédio moral e das
metas excessivas, melhores con-
dições de saúde, segurança e de
oportunidade para todos. Tam-
bém foi decidido a unificação da
categoria numa mesma mesa de
negociação.

Além disso, constará na minu-
ta a ser entregue à Fenaban (Fe-
deração Nacional dos Bancos):
��Piso da categoria: de acor-

do com o Dieese R$ 1.500 (va-
lor atual R$ 839,93);
��Auxílio Creche Babá de

um salário mínimo, atualmente
é de R$ 165,34;
�� Cesta-alimentação de

R$ 300, atualmente é de R$ 230,02;
��Gratificação de caixa de

R$ 500,  a tualmente é  de
R$ 226,65;
�� 13ª Cesta-alimentação e

14º Salário.
O Sindicato dos Bancários de

Santos, junto com alguns outros,
defendem o índice de 13,98%
das perdas salariais de setembro
de 94 a agosto de 2006 + 3.99%
a título de produtividade o que
totaliza 18,5% de reajuste, ou-
tros quatro índices foram apre-
sentados por diversas tendênci-
as sindicais (ver tabela).

A maioria dos dirigentes op-

taram por 7,05% de aumento real
+ a inflação do período que tota-
liza um índice abaixo de 10%.

Portanto, o índice a ser rei-
vindicado será aprovado em
assembléias da categoria que
serão realizadas por todo o
país, a de Santos e Região será
dia 08/08, às 19h, na Av. Wa-
shington Luiz, 140.

1) Frente de Esquerda Sindical (FES) - 18,5%
2) Articulação de Esquerda - 13,56%

3) Corrente Sindical Classista (CSC); CUT Socialista e
Democrática (CSD) e Federação RJ - 10% + inflação do período

4) Conlutas - 29,47%
5) Articulação + Federação de SP/MS - 7,05% + inflação do período

ÍNDICES REIVINDICADOS
NA 8ª CONFERÊNCIA

Itaú - 2.958 bilhões
19,5% maior que o do 1º semestre de 2005

Santander Banespa
472,6 milhões - 26% maior

HSBC - 251 milhões
36% maior

LUCROS SEMESTRAIS
DOS BANCOS SALTAM:

Nelson Ezídio

HSBC
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ASSEMBLÉIA GERAL
DA CAMPANHA

NACIONAL

Banda  General
Tequila toca na

IX Festa do Chopp

A Tradicional Festa do Chopp será realizada dia 25/08/2006, a
partir das 21h, no Ilha Porchat Clube, em São Vicente , para come-
morar o Dia do Bancário. Para a festa foi contratada a Banda Gene-
ral Tequila, que toca nos "picos da noite santista", com muito pop
rock,  rock nacional/internacional e MPB para todos os gostos.

Os convites serão vendidos por R$ 20,00 com direito a uma
caneca e chopp à vontade. O associado terá direito a levar um
acompanhante por convite (desde que comprove a sua filiação na
entrada da Festa), porém seu convidado não terá direito a caneca
de chopp, no local serão distribuídos copos. Os convidados e os
bancários que não são associados pagarão R$ 20,00, com direito
a caneca, porém sem direito a acompanhante.
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Com a Banda Cara Pálida, o Sindicato recebeu muitos
bancários da região em mais uma edição do Bar Cultural
que leva mais  lazer à categoria. A Banda tocou MPB, rock
pop brasileiro e outras misturas musicais. O Bar volta logo
após a Festa do Chopp, em setembro para você curtir sua
sexta-feira num ambiente descontraído!!!

O Sindicato convoca todos os bancários de sua base para
Assembléia Geral da categoria para aprovar a minuta de reivin-
dicações que será entregue à Fenaban no dia 10 de agosto,
entre outros assuntos. O eixo do debate será a aprovação do
índice de reajuste salarial a ser reivindicado pela categoria.

A 8ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada de 27 a
30 de julho, indicou majoritariamente o índice de 7,05% mais a
inflação do período.

"Nós, do Sindicato dos Bancários de Santos e Região em
conjunto com delegados de outros sindicatos defendemos o ín-
dice de 18,5%, que corresponde a 13,98% de perdas calcula-
das pelo Dieese do Plano Real + 3,99% de produtividade" afir-
ma Ricardo Saraiva Big, Secretário Geral do Sindicato.

"Pesquisa realizada pelo Sindicato de Santos e Região de-
monstra que os bancários da nossa base reivindicam, em
média, 11,01% de aumento real + a inflação do período, o
que totaliza um número maior que 14%. Isto significa que o
índice proposto pelo Sindicato vem ao encontro dos anseios
da categoria na região", explica Pedro de Castro Junior, Pre-
sidente do Sindicato.

OBS.: A DIRETORIA DO SINDICATO ENTENDE QUE SÓ
TEREMOS AUMENTO REAL DEPOIS QUE RECUPERARMOS

AS PERDAS SALARIAIS ACUMULADAS.

Dia: 08 de agosto
Terça-Feira - Horário: 19h
Local: sede do Sindicato
Av. Washington Luiz, 140

O agito no Bar Cultural


