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Big agradece
votação

expressiva

Chapa 2 reconhece resultado e assina ata da eleiçãoEleição foi tranquila, transparente e democrática Fiscalização não teve problemas na apuração
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BANCÁRIOS RECONHECEM
TRABALHO DA DIRETORIA

E ELEGEM CHAPA 1
Os associados e as associadas do SINDICATO DOS BAN-

CÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO elegeram, por 1.367 votos, a
Chapa 1, liderada por nosso companheiro e atual Secretário-
Geral do Sindicato - RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA - BIG, con-
tra 404 votos da Chapa 2,

Vale salientar que esta esmagadora VITÓRIA representa a
vontade de 71% dos eleitores, que reconheceram as lutas, as
conquistas, as vitórias desta Diretoria, sempre ao lado da cate-
goria visando melhores condições de trabalho, o respeito à jor-
nada de trabalho, a coibição do assédio moral, entre tantas ou-
tras afrontas aos nossos direitos.

"A categoria aprovou a nossa maneira de atuar,
pois entendeu que, se existe algum tipo de radica-
lismo, ele é voltado exclusivamente para defender
os interesses dos bancários. Não agimos assim de
forma premeditada, mas dependendo das circuns-
tâncias vamos continuar atuando com firmeza para
que o trabalhadores sejam respeitados pelos ban-
queiros", afirma Big.

Importante salientar que as eleições transcorreram com tran-
quilidade, as duas chapas participantes se comportando de ma-
neira leal, sem qualquer incidente, como só poderia acontecer,
face à diferenciada categoria que representamos.

Devemos elogiar, igualmente, a postura democrática do líder
da Chapa 2 que, ao final da apuração, reconheceu o resultado
das urnas e atestou, publicamente, a transparência do processo,
a tranqüilidade das eleições.

A vitória não é nossa, é de todos os bancários e
bancárias que souberam reconhecer nosso trabalho e
que, certamente, deram mais um voto de confiança e
força para prosseguirmos neste novo mandato com o
mesmo esforço, o mesmo empenho e, principalmente,
com a defesa intransigente dos nossos direitos.

       A DIRETORIA
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SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS
E REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob

o nº 58.249.871/0001-23, por seu

Presidente abaixo assinado, usando

das a t r ibu ições  que lhe  são

conferidas pelos Estatutos Sociais,

CONVOCA todos os senhores asso-

ciados quites em pleno gozo de seus

direitos sociais, a comparecerem à

Assembléia Geral Ordinária, que

será realizada à Av. Washington
Luiz Nº 140, em Santos, no dia 30
de novembro de 2006, às 17:30 ho-
ras em primeira convocação, ou às

18:30 horas em segunda convoca-

ção, com qualquer número de asso-

ciados presentes, caso não haja nú-

mero legal na primeira convocação,

a fim de deliberarem sobre a seguin-

te ordem do dia:

a) leitura, discussão e aprovação

da ata da assembléia anterior;

b) leitura, discussão e aprovação,

ou não, por escrutínio secreto da pro-

posta orçamentária  de 2007  com o

respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Santos, 27 de novembro de 2006

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Apuração ocorreu de forma tranquila e civilizada

Bancárias
votam na
urna da
sede

Escrutinadores trabalham com fiscalização

Chapa 2
referenda
pleito
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SINDICATO OBTÉM VITÓRIA
PARA OS FUNCIONÁRIOS DO BB

Os funcionários que estavam tra-
balhando em fevereiro de 1989, nas
agências de Santos e São Vicente,
terão o direito às perdas decorren-
tes do Plano Verão de 1989. Após
14 anos de batalha jurídica, onde o
BB utilizou todos os métodos legais
e ilegais, a Justiça reconheceu aque-
le direito em todas as instâncias.

Agora, no dia 07 de novembro, a
mais alta Corte Trabalhista – o Tribunal
Superior do Trabalho, determinou a re-
messa do processo para Santos. Che-
gando aqui, o Sindicato já começará a
envidar todos os esforços para que se
agilize a liberação da quantia que já
está depositada em conta judicial.

Posteriormente, haverá necessi-
dade de nova atualização monetá-
ria, com acréscimos de juros de mora

e dos índices oficiais fornecidos pela
Justiça do Trabalho, índices estes
que até dezembro próximo, corrigem
o valor devido em 124%. Assim, o
Sindicato, cumprindo seu dever, mais

ASSEMBLÉIA APROVA CLÁUSULAS ADITIVAS
DA CCT-SANTANDER BANESPA

um vez, conseguiu sem que houves-
se a necessidade de anuência dos
interessados, uma grande conquis-
ta, principalmente, por ser única em
toda a Baixada Santista.

Os funcionários do Santander
Banespa aprovaram, em assembléia
dia 24/11, as cláusulas especificas
aditivas à Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT). Os aposentados se
abstiveram da votação sobre o acor-
do aditivo e irão enviar uma declara-
ção de repúdio pela não incorpora-
ção da cláusula que trata do abono
extraordinário aos aposentados pré-
75. Veja as principais cláusulas apro-
vadas do acordo específico aditivo:

Estabilidade pré-aposentadoria –
O banco prorroga para os trabalhado-
res do Banespa por mais 180 dias a
partir de 01 de setembro até 28/02/
2007. Depois vale a regra da Fenaban,

quando o período de estabilidade pas-
sará de 36 para 24 meses. O tempo
mínimo para aquisição necessária será
mantido - 21 anos de banco para a
mulher e 25 para os homens.

Vale-refeição para afastados –
O banco mantém o pagamento por
180 dias para quem se afastou até
31 de agosto deste ano. A partir daí
faz uma redução gradativa da se-
guinte forma: afastado a partir de 01/
09 – 179 dias, 02/09 – 178 dias, 03/
09 – 177 dias e assim por diante até
chegar na regra da Fenaban, que
prevê a suspensão do pagamento
do tíquete-refeição após o 15º dia
de afastamento, já no caso da ces-

ta-alimentação, o valor deixa de ser
creditado após seis meses.

Indenização por morte ou inca-
pacidade decorrente de assalto -
O banco mantém para os trabalha-
dores do Banespa prorrogando por
mais 180 dias, a partir do dia 9 de
setembro. Após esse período vale
o que diz a Fenaban.

Jornada de trabalho - Todo
bancário que veio do Banespa tem
direito a 15 minutos de descanso
dentro da jornada de trabalho de
seis horas. O banco irá atender a
reivindicação e estende o direito a
todos os trabalhadores do
Santander Banespa.

Financiários apro-

vam reajuste de 3,5%
Os financiários aprovaram a

proposta de reajuste salarial de
3,5%, com um ganho de 1% aci-
ma da inflação. O reajuste é retro-
ativo a data-base dos financiários,
em 1º de junho. Também foi apro-
vada uma PLR de 80% do salário
mais uma parte fixa de R$ 1.000,
com teto de R$ 5.600. O valor fixo
não seria descontado dos progra-
mas próprios e a metade (R$ 500)
deve ser paga em até 15 dias após
a assinatura do acordo. Foi apro-
vado também 1% de desconto as-
sistencial. O prazo para se opor é
de 04/12 a 13/12/2006.

Barraca de Praia

armada no Embaré
Todos os bancários e bancárias

já podem desfrutar do lazer, neste
verão, da barraca de praia armada
todos os sábados, domingos e feri-
ados em frente a igreja do Embaré,
em Santos. Leve sua família para
degustar porções de peixe, pastéis,
petiscos variados, cerveja, caipiri-
nha, batidas de frutas diversas, su-
cos e refrigerantes, na praia. A bar-
raca está sob a direção de Walmir.
Os aposentados terão a disposição
dominó e cartas para se distrairem
à sombra. Portanto, todos (as) es-
tão convidados!!!

Não aos leilões das

nossas bacias de

petroléo e gás natural
O governo Lula assumiu o com-

promisso com o povo brasileiro de
não vender o nosso patrimônio pú-
blico. Em menos de um mês de elei-
to, Lula quer leiloar 100 mil km² do
nosso subsolo para empresas es-
trangeiras. O petroléo e o gás natu-
ral são recursos estratégicos para
o desenvolvimento do nosso País!!!

Bancários lotam assembléia de esclarecimento
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