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ASSEMBLÉIA DE SANTOS APROVA 18,5%.
MAIORIA DOS SINDICATOS DECIDEM POR 9,9%
Calendário da
Campanha Nacional

Assembléia aprova
unificação da
categoria, índice de
18,5% e desautoriza
Contec

Bancários aprovaram o índice de 18,5% para repor
perdas salariais, na assembléia realizada no sindicato,
dia 08 de agosto. Este índice é composto por 13,98% de
perdas calculadas pelo Dieese do Plano Real + 3,99%
de produtividade. Porém, o Sindicato de Santos e Região acompanhará o índice deliberado pela maioria dos
sindicatos em todo o Brasil de aproximadamente 9,99%.
"Iremos seguir a deliberação da maioria dos sindicatos para não ficarmos isolados e sem força de
mobilização e negociação", afirma Ricardo Sarai-

va Big, Secretário Geral do Sindicato.
Também foi aprovado que a Contec não negociará em
nome do Sindicato de Santos. Além disso, foi deliberado a
autorização para a diretoria realizar negociações coletivas,
celebrar o acordo coletivo, ou seja defender a categoria em
todas as instâncias. O desconto assistencial ficou em aberto para ser deliberado em assembléia no final da Campanha junto com a aprovação do índice a ser
conquistado.

Dia 25/08 • Sexta • Festa do Chopp
no Ilha Porchat - Dia do Bancário

n 15 DE AGOSTO
Negociação com a Fenaban
Igualdade de Oportunidades
n 17 DE AGOSTO
Entrega da Minuta Complementar
ao Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal
n 18 DE AGOSTO
Dia Nacional de Luta dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
• Lançamento da Campanha
Nacional Unificada da CUT
n 21 DE AGOSTO 10h - Reunião do Comando
Nacional dos Bancários
15h - Rodada de negociação com
a Fenaban
n 21 DE AGOSTO
Manifestação da Campanha
Salarial na Baixada Santista
n 25 DE AGOSTO
Festa do Chopp/Ilha Porchat
Clube - S. Vicente
n 28 DE AGOSTO
Dia do Bancário - Dia Nacional de
Luta de Combate ao Assédio Moral
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Minuta de reivindicações é entregue e
banqueiros enrolam para negociar
O Comando Nacional dos Bancários entregou, dia 10, a minuta de reivindicações da categoria à Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban) e deu início as negociações. A segunda rodada de negociações está marcada para o dia 21 de
agosto demonstrando que os banqueiros começaram a enrolar. Veja as reivindicações apresentadas à Fenaban:
n REAJUSTE SALARIAL • reposição da
inflação do período + reposição das perdas
desde 94 + produtividade.
n PLR • A proposta de PLR é composta
um salário, mais R$ 1.500 acrescidos de 5%
do lucro Líquido Linear.
n ISONOMIA DE DIREITOS • igualdade de
direitos entre bancários da ativa e aposentados,
trabalhadores afastados por motivo de saúde e
funcionários que ingressam na categoria. PLR,
vale-refeição e alimentação para todos.
n GARANTIA DE EMPREGO • por meio
da proibição de dispensas imotivadas (Con-

venção 158 da OIT) e da ampliação do horário
de atendimento com dois turnos de trabalho.
n FIM DO ASSÉDIO MORAL E METAS ABUSIVAS • Essa prática tem contribuído para o adoecimento da categoria e afastamento dos bancários.
n ISENÇÃO DE TARIFAS E COBRANÇA DE
JUROS MENORES - Cobrança de juros reduzidos
à população como forma de incentivar a produção
e o desenvolvimento do país. Isenção do pagamento de tarifas bancárias aos funcionários de bancos
e que os juros cobrados desses trabalhadores não
sejam superiores a 1% nas operações de cheque
especial, empréstimos, cartão de crédito.

n CLÁUSULAS PRIORITÁRIAS • Além dos
eixos, os trabalhadores apresentaram a Fenaban
cláusulas consideradas prioritárias. Os bancários
reivindicam 14º salário; plano de cargos e salários para todos os trabalhadores; regramento da
remuneração variável; aumento na gratificação de
caixa; vale-alimentação de R$ 300; auxílio creche/
babá de um salário mínimo; auxílio-educação para
todos os funcionários; fim da terceirização de serviços; criação de comissão de segurança bancária; isenção de tarifas para todos os bancários;
delegados sindicais em todos os bancos; programa de reabilitação profissional.

Dia 25/08 - Festa
do dia do Bancário
Chopp no Ilha Porchat
A IX Festa do Chopp será realizada dia 25/08/2006 (sexta-feira), a partir
das 21h, no Ilha Porchat Clube, em São Vicente , para comemorar o Dia do
Bancário. Para a festa foi contratada a Banda General Tequila, que se
apresenta nas melhores casas de Santos, no seu repertório estão pop rock,
rock nacional/internacional e MPB.
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, para estes 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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