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Campanha Salarial 2007

VAMOS À GREVE!!!
Os bancários em conjunto

com a diretoria do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região,
paralisaram das 9h às 13h, dia
20/09, todas as unidades do
centro financeiro de São Vicen-
te para pressionar os banquei-
ros a negociarem com serieda-
de. Depois da pressão, a Fena-
ban fez, nesta sexta-feira, a pri-
meira proposta econômica da
Campanha Nacional 2007.

Entre os principais pontos
estão reajuste de salários e
benefícios em 4,82%, equiva-
lente à inflação de 1º de setem-
bro de 2006 a 31 de agosto de
2007, e o mesmo formato da
Participação nos Lucros e Re-
sultados, PLR, de 2006, corri-
gido apenas pela inflação.
Como conquista nova, os ban-
cos propuseram a 13ª Cesta-
alimentação no mesmo valor
da que é paga mensalmente.
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EXPEDIENTE

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região está or-
ganizando uma atividade com objetivo de integrar a cate-
goria bancária e sua família, em comemoração ao Dia das
Crianças. Nossa intenção é divertir e animar as crianças e
adultos que participem da festa, para isso programamos:
piscina de bolinhas, duplo play ground, escorregador, ca-
valinho, casinha, escultor de balões, tobogã inflável, bar-
raquinhas de pipoca, algodão doce, churros, refrigerantes,
pizza e cachorro-quente.

Para organizarmos melhor a Festa das Crianças solicitamos
que os bancários e bancárias confirmem presença enviando,
através do e-mail: secretaria@santosbancarios.com.br ou
pelo site: www.santosbancarios.com.br ou pelo fone:
3223.9040 ou na secretaria, av. Washington Luiz, 140, os
seguintes dados sobre os participantes: o nome das crianças,
sexo, idade e o número de adultos que irão participar

FESTA DAS CRIANÇAS
12 de Outubro, sexta-feira, das 14 às 17 horas

no Ginásio Poliesportivo Antonio Guarnieri,

Avenida Santista, 790 - Morro da Nova Cintra

CONFIRMAR ATÉ 28/09/2007:
o nome das crianças, sexo, idade e o

número de adultos que irão participar.

Atenção: o BB e a CEF estão
intransigentes nas negociações
Atenção funcionários do

Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal todos devem
participar da assembléia, dia
27, às 19h, na Av. Washing-
ton Luiz para organizar a gre-
ve do dia 28 - sexta-feira e as
mobilizações propostas pelo
Sindicato. As diretorias dos

bancos públicos federais es-
tão intransigentes nas mesas
específicas de negociação. A
Caixa se nega a negociar a
isonomia ou pagar o extra da
PLR. Os representantes do
BB não avançaram em nada
e ainda disseram sarcastica-
mente que todos os proble-

mas de assédio moral iriam
acabar em 60 dias. Os ban-
cários do BB e CEF terão que
demonstrar muita disposição,
junto com toda categoria, para
pressionar e conquistar repo-
sição das perdas salariais,
isonomia, PLR maior e outros
benefícios.

Sindicato reintegra
mais dois bancários

O Sindicato, através de
seu departamento jurídico,
conquistou mais uma vitória
contra os banqueiros e rein-
tegrou mais dois bancários,
que haviam sido demitidos
ilegalmente. A 1ª Vara do
Trabalho de Praia Grande,
por meio da juíza Ana Lúcia
Vezneyan,  determinou a

reintegração do bancário
Hudson Teixeira no Brades-
co. Já a juíza Inez Maria
Jantália, da Vara do Traba-
lho de Itanhaém, determinou
a reintegração da bancária
Viviane Ferreira de Lima ao
Banco do Brasil.

Sindicalize-se o Sindicato
luta por você!!!

Bradesco despreza funcionários

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

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

O Bradesco é uma organização forte,
porém em relação aos funcionários não dá
o valor merecido. Você fica na empresa 20
anos vestindo a camisa e depois o geren-
te chega e diz que você não está cursan-
do faculdade e por isso não serve mais
para a organização. Contudo, quando o
funcionário (a) cursa a tão almejada facul-
dade que o Bradesco impõe, eles inven-
tam dezenas de cursos denominados trei-
net fora do horário de serviço complican-
do a vida de todos.
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Além disso, existem gerentes que dis-
criminam mulher por ser casada e ter fi-
lhos e pedem para transferi-las para bem
longe, sem contar o assédio moral. Agora
se você for "puxa saco e dedo duro" terão
inúmeras benesses.

A organização precisa avaliar melhor o
seu modo de gerenciar e seus administra-
dores, que tratam por exemplo os funcio-
nários de senhor, amiguinho, coisinha ao
invés de chamá-los pelo nome. Isto é des-
prezo! Isto é assédio moral!

ATENÇÃO

97% DAS CATEGORIAS TIVERAM REAJUSTES QUE
REPUSERAM A INFLAÇÃO, NO 1º SEMESTRE.

DESTES, 88% TIVERAM AUMENTO
ACIMA DA INFLAÇÃO!

REAJA E LUTE JUNTO COM O SINDICATO!
10,3% DE REAJUSTE E NADA MENOS!

Na avaliação do Sindicato,
essa proposta é insuficiente,
pois não contempla reposição

salarial, novo modelo de PLR
e valorização dos pisos salari-
ais, entre outras reivindica-

ções.  As negociações continu-
am durante a semana.

"Somente com a intensifica-

ção da pressão já realizada
pela categoria com mobiliza-
ções em Santos e São Vicen-
te e a convocação dos bancá-
rios (as) dentro das agências
pela diretoria do Sindicato é
que conseguimos retirar essa
proposta, ainda que insuficien-
te, dos banqueiros. Porém,
precisamos intensificar ainda
mais as mobilizações para me-
lhorar a proposta" afirma Ricar-
do Saraiva Big, Presidente do
Sindicato.

Por isso, toda a categoria
deve participar da assembléia,
dia 27, às 19h, na Av. Wa-
shington Luiz, 140, para deter-
minar os rumos da Campanha
Salarial e organizar a greve de
24 horas, dia 28/09, nesta
sexta, para arrancar um au-
mento justo e que reponha as
perdas salariais, além da re-
posição da inflação!

Bancários paralisam todo o Centro de São Vicente

FENABAN FAZ PROPOSTA INSUFICIENTE


