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Parabéns a você companheiro do
BB, CEF e de banco privado que não
se intimidou e foi para a frente das
agências, tomou chuva, ficou sem al-
moçar, foi hostilizado pela polícia e
até por colegas e não cedeu a pres-
são de superintendentes e gerentes.
Que convenceu os colegas a aderi-
rem ao movimento grevista, por não
terem outra alternativa. Que partici-
pou da greve de 24h, das assembléi-
as, da passeata e das várias manifes-
tações. VOCÊ FEZ A DIFERENÇA nas
conquistas obtidas nesta Campanha
Salarial quebrando a intransigência
dos banqueiros.  Por isso, saimos de
0% e um congelamento por dois anos
dos salários, para 3,5% de reajuste,

um índice acima da inflação.
Além disso, enfrentou a interfe-

rência da justiça e a repressão da
polícia!

Portanto, a diretoria do Sindicato
fica muito honrada em ter lutado ao
seu lado  e continuaremos lutando
contra a reforma sindical, trabalhis-
ta e previdênciária que tenta tirar
direitos dos trabalhadores. Nenhum
direito a menos!

Esta greve deixa um ensinamen-
to para todos: só conquista quem
luta. A unidade da categoria pode
vencer qualquer barreira, o envolvi-
mento dos trabalhadores deve ser
total na organização, nas decisões
e na luta!!!
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QUEM LUTA C

Greve também atingiu várias agências
do Itaú na região

Funcionários
da Nossa

Caixa
paralisaram

em várias
cidades

No HSBC
bancários
fizeram
greve pra
valer

Real também aderiu em diversos pontos da Baixada

Greve é forte na CEF

Diretores paralisam Bradesco de São Vicente

Bancários do Unibanco tiveram
papel importante na greve

Greve de 24h -Diretoria do Sindicato conversa com
funcionários do Bradesco pressionados pela gerência

Manifestação
dentro do BB/
Centro Santos

Políc

Pedrinh
enfrent

policiais n
Bradesc
Pça/Mau

PM i

Polícia arrasta grevista algemado pelo chão

Assembléias
aprovam
propostas da
Fenaban, BB e CEF

Na assembléia
bancários do seto
aprovaram a propo
cede 3,5% de rea
salário reajustado 
5.496. Parcela ad
1.000 e máximo de
rios das instituiçõe
2006, 15% maior q

Já os bancário



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

CONQUISTA!!!
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Bancários em greve denunciam a
intransigência dos banqueiros

cia é chamada para reprimir greve no Bradesco/Pça. Mauá

ho
ta

no
co
uá

inicia pancadaria e retira grevistas à força

Policiais
utilizam

escopetas
para fazer
segurança

do
Bradesco

contra
bancários

Passeata toma
Senador Feijó
rumo João
Pessoa

Diretores
utilizam
carro de

som para
alertar a

população

Passeata, dia
9/10, teve
início no

Santander
Banespa/Pça.

Mauá em
Santos

 Banda e
personagens
artísticos
foram
contratados
para
passeata

Bancários protestam contra intransigência,
repressão e interferência

No final, da passeata, Bradesco/Pça. Mauá é
ocupado pelos manifestantes

a do dia 10 de outubro, os
or privado e Nossa Caixa
osta da Fenaban que con-
ajuste e PLR de 80% do
+ R$ 828,00 limitado a R$

dicional de no mínimo R$
e R$ 1.500 para os bancá-
es que tiveram lucro, em
que o ano passado.
os do BB e CEF, para não

ficarem isolados, decidiram assinar o
acordo, somente no dia 16, juntamente
com outros sindicatos do país que não
haviam aprovado a proposta. Este fato
foi determinante para conquistar o abo-
no dos dias parados. Também foi apro-
vado o desconto assistencial de 1%.

Veja quadro de propostas dos ban-
cos federais no site do Sindicato:
www.santosbancarios.com.br.
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NOTA DE REPÚDIO À DIREÇÃO DO BANCO
DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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EXPEDIENTE

Os bancários e bancárias da Baixada Santista, juntamente
com a diretoria do Sindicato, vêm manifestar seu profundo
repúdio à ação inaceitável da diretoria do Banco do Brasil e
da Caixa, que forçaram principalmente os altos funcionários
destes bancos a se dirigirem às assembléias esvaziadas em
todo o país, por ter sido rejeitada a proposta no dia anterior
e ser véspera de feriado, para pôr fim ao movimento por me-
lhores salários desencadeado em todo o País pela categoria.
Este fato foi muito grave e, mais grave será se essa iniciativa
nefasta contou com a participação ativa ou passiva de uma
parcela da direção do movimento sindical bancário.

Nossa luta enfrentou a intransigência dos banqueiros e dos
Governos, a violenta repressão policial, a interferência da
justiça e o peleguismo de uma parcela da direção do movi-
mento atrelado aos governos. Por outro lado, contou com a
participação ativa da categoria, a solidariedade da popula-

ção e do movimento sindical combativo.
As bancárias e os bancários da Baixada Santista se juntam

aos milhares de funcionários que pelo Brasil afora realizaram
uma forte greve para convencer o setor mais lucrativo da eco-
nomia, os bancos, a concederem um reajuste necessário, digno
e possível diante do nosso trabalho e dos altíssimos lucros des-
te setor, verdadeiros sanguessugas da Nação!

Lamentamos por esta postura desrespeitosa, inaceitável para
um banco público, principalmente num governo que se diz po-
pular e democrático! A história vai cobrar de todos aqueles que
montaram essa farsa contra a nossa luta! Apesar deste jogo sujo,
nossa categoria não deixará de lutar por melhores salários e
condições dignas de trabalho, além de denunciar à sociedade a
exploração que os bancos, privados e públicos, fazem sobre os
bancários, os clientes e à população. Basta de especulação e
deste sistema financeiro que massacra o povo brasileiro!

Sindicato dos Bancários de Santos e Região

Estamos dando início a
mais um processo eleitoral no
Sindicato. Os bancários terão
a oportunidade de avaliar o tra-
balho desenvolvido nas últi-
mas gestões, ao assumirmos
a direção da entidade. Os de-
safios eram enormes, porém
com muita determinação con-
seguimos os resultados espe-
rados na luta para defender os
interesses econômicos, políti-
cos e sociais dos bancários e
da classe trabalhadora.

ABERTO PROCESSO
ELEITORAL DO

SINDICATO
Não podemos deixar de

registrar que entre estas con-
quistas estão o resgate e a
ampliação do patrimônio do
Sindicato construído ao lon-
go dos últimos 73 anos, pe-
los bancários da ativa e apo-
sentados com muita garra.

Ao lado publicamos o edi-
tal, que convoca a assembléia
para constituir a comissão
eleitoral, que dirigirá de forma
democrática as eleições, para
o mandato 2007/2010.
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente convoco os associados do Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e
Financiários de Santos e Região, com base territorial
compreendendo os Municípios de Santos, São Vicente,
Guarujá, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga,
Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe,
no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 56º e pa-
rágrafos e artigo 60º do Estatuto Sindical da entidade,
para participarem da Assembléia Geral Ordinária que
se realizará no dia 23 de outubro de 2006, em primei-
ra convocação às 18:00 h, com a presença mínima de
2/3 (dois terços) dos associados em condições de voto
e em segunda convocação às 19:00 h, com qualquer
número de associados, na sede da entidade, sita à Ave-
nida Washington Luis, nº 140, Santos/SP, para elei-
ção da comissão, que irá coordenar o processo eleito-
ral, conforme art. 56º, do Estatuto,  para eleição dos
membros do sistema diretivo desta entidade sindical.

Santos, 19 de Outubro de 2006.

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente
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AVISO DE DESCONTO
 ASSISTENCIAL - BANCÁRIOS

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários e Financiários de Santos e Região, por seu Pre-
sidente, avisa a todos os bancários beneficiados com a cele-
bração da Convenção Coletiva de Trabalho 2006/2007,
empregados estabelecidos na base territorial deste Sindicato,
que poderão exercer o seu direito de oposição ao desconto
assistencial definido em Assembléia Geral da categoria, reali-
zada no dia 10 de outubro corrente, no percentual de 1% (um
por cento) sobre os salários, já reajustados, no mês em que
vierem a ser pagos, mediante entrega de requerimento ma-
nuscrito, onde deve constar o nome, qualificação, núme-
ro da CTPS e nome da empresa em que trabalha, devendo
requerimento ser entregue pelo próprio interessado, pes-
soalmente, nos períodos de 19 a 21 de outubro e de 23 a
28 de outubro de 2006, na sede do Sindicato, com endere-
ço à Av. Washington Luiz, 140, em Santos, nos seguintes
horários: de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 ho-
ras e aos sábados das 8:00 às 12:00 horas.

Santos, 19 de outubro de 2006

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente


