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SINDICATO PARALISA BRADESCO
GONZAGA E MONTA CIRCO NA PORTA
Fotos: Fabiano Couto

A diretoria do Sindicato paralisou a agência do Bradesco/Gonzaga, em Santos, das 9h às 12h, dia 21/
08/2006 - segunda-feira - para denunciar a enrolação da Federação Nacional dos Bancos - Fenaban na condução da Campanha Salarial dos Bancários.
O banqueiro Márcio Cypriano, dono do Bradesco e
presidente da Fenaban, vem empurrando as rodadas de negociações para datas futuras visando desmobilizar a categoria. Na manifestação foi montado
um circo, com malabares e outras apresentações circenses, denunciando as 44 absurdas tarifas cobradas da população e o massacre dos bancários pela
imposição de metas impossíveis, para cada vez mais
engordar os bilionários cofres dos banqueiros.
O Bradesco, por exemplo, bateu recorde em 2005
lucrando líquido mais de R$ 5,5 bilhões. Este ano
já lucrou neste 1º semestre R$ 3,132 bilhões. "No
entanto, as instituições bancárias promovem um
arrocho salarial fenomenal, que já bate a casa de
13,98% de perdas salariais, desde 1994, somente
nos bancos privados, conforme cálculo do Dieese",
diz Ricardo Saraiva Big, Secretário Geral do Sindicato de Santos e Região. "Outro dado estarrecedor
é que as despesas com os bancários, na média dos
bancos, cresceu apenas 48,59%, de 2000 a 2005,
as taxas cobradas dos clientes avançaram 122,04%.
Isto demonstra que apenas com as tarifas bancárias eles pagam duas vezes seus funcionários e ainda sobra", afirma Pedro de Castro Junior, Presidente
do Sindicato de Santos e Região.

BANQUEIROS DIZEM NÃO A TUDO
Os bilionários patrões disseram não para as 20 cláusulas consideradas prioritárias para os bancários,
após enrolarem por mais de quatro horas, na segunda rodada de negociações, dia 21/08.

NÃO
NÃO

NÃO

NÃO


para
para
para
para

o índice de reajuste;
reposição das perdas;
PLR linear;
isonomia aos lesionados;


NÃO


NÃO para gratificação de
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Portanto, está nas mãos da categoria a luta por melhores condições salariais e de trabalho. Os banqueiros, como
já haviamos dito, não vão ceder em nada, muito pelo contrário, se não houver resistência e mobilização dos
bancários eles tentarão retirar direitos e arrochar ainda mais os salários. "A diretoria do Sindicato e a categoria
têm que juntos ampliarem a mobilização para arrancar nossos justos salários e direitos", afirma Pedro de
Castro Junior, Presidente do Sindicato. No próximo dia 29/08 haverá nova rodada de negociação.

DIA 25/08 • SEXTA • FESTA DO CHOPP
NO ILHA PORCHAT • DIA DO BANCÁRIO
Não deixe de comprar o seu convite no Sindicato

UM SINDICATO DE LUTA

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

CONGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS
SANTANDER BANESPA:
MINUTA ADITIVA SERÁ ENTREGUE DIA 25
Os delegados do 20º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Santander Banespa aprovaram uma minuta de reivindicações específicas
aditiva unificada da categoria. O encontro reuniu 268 participantes vindos de todo o país. O documento com cláusulas discutidas pelos representantes dos funcionários do Santander Banespa será entregue à direção do banco na sexta-feira, dia 25.
A minuta é composta por três blocos. O primeiro deles traz cláusulas específicas dos trabalhadores do Banespa, que não foram incorporadas no novo
PCS do banco Santander Banespa. O segundo, reúne cláusulas que tratam
da renovação e extensão de reivindicações - como estabilidade e liberação

remunerada pré-aposentadoria - a todos os trabalhadores do Santander Banespa. O terceiro bloco agrupa cláusulas novas que tratam de questões como
assédio moral, Plano de Cargos e Salários (PCS) e garantia de emprego
baseada na convenção 158 da OIT.
Também foram discutidas estratégias de organização da Campanha
Nacional dos Bancários 2006. As reivindicações econômicas como reajuste salarial, PLR e entre outras cláusulas serão negociadas pelo
Comando Nacional dos Bancários, dentro da campanha unificada. Já
as questões específicas dos trabalhadores do Santander Banespa serão negociadas em mesas específicas.

DIA 25/08 • SEXTA-FEIRA

O DIA DO BANCÁRIO SERÁ COMEMORADO
NA FESTA DO CHOPP NO ILHA PORCHAT
A IX Festa do Chopp será realizada dia 25/08/2006 (sextafeira), 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.

EX-BANCÁRIA É INDENIZADA EM R$ 450 MIL
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o Santander Banespa deve pagar R$ 450 mil a uma ex-funcionária que adquiriu
LER. " Isso demonstra que todos os bancários devem lutar por
seus direitos na justiça até o fim. Os associados do Sindicato sem-

pre que desconfiarem ou forem submetidos a injustiças ou ilegalidades trabalhistas, cíveis ou criminais devem procurar o departamento jurídico da nossa entidade", afirma Pedro de Castro Junior,
Presidente do Sindicato.
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