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UM SINDICATO DE LUTA

CAMPANHA SALARIAL 2007

ASSEMBLÉIA NESTA TERÇA, DIA 2,
PARA ORGANIZAR A GREVE NACIONAL

Bancários fazem passeata no centro de Santos

Todos os bancários (as) estão
convocados para a Assembléia
Geral da Campanha Salarial 2007,
nesta terça, dia 02/10, às 19h, na
Av. Washington Luiz, 140, em Santos, para definir os rumos da Campanha e caso não tenha proposta
que supra as necessidades da categoria será deflagrada a greve
nacional por tempo indeterminado.
Os banqueiros vêm enrolando
desde de 10 de agosto, quando foi
entregue a minuta de reivindicações. O que demonstra grande falta de respeito com a categoria. Somente na 6ª rodada de negociação,
dia 21/09, depois de muita pressão
dos bancários (as), a Fenaban
apresentou contra-proposta de reajuste de 4,82%, que repõe apenas a inflação do período (de 1º de
setembro/06 a 31 de agosto/07).

Na avaliação da diretoria do Sindicato, essa proposta é insuficiente, pois não repõe as perdas salariais, o novo modelo de PLR e a
valorização dos pisos salariais,
entre outras reivindicações.
"Somente com a intensificação
das mobilizações conseguiremos
retirar uma proposta que contemple
os anseios dos bancários (as) de
reposição das perdas salariais, fim
do assédio moral, aumento do piso,
PLR condizente com os lucros exorbitantes abocanhados pelos patrões, com o suor de toda a categoria, entre outras reivindicações. Ou
os banqueiros apresentam uma proposta séria ou faremos a greve",
afirma Ricardo Saraiva Big.
Até o fechamento desta edição
não tinha encerrado a negociação
do dia 28/09.

PARALISAÇÃO DAS AGÊNCIAS E PASSSEATA EM SANTOS
PARALISAÇÃO E PASSEATA NO CENTRO DE SANTOS E REGIÃO REÚNE CATEGORIA E CONSTRÓI PONTE PARA A GREVE NACIONAL POR TEMPO INDETERMINADO

Dia 28/09, na última sexta, as agências do centro financeiro de Santos e região foram paralisadas por 24h, em protesto pela falta de respeito e a rebaixada proposta dos banqueiros de 4,82% de aumento salarial. Além da paralisação, que foi um sucesso e demonstrou a mobiliza-

ção dos bancários (as) à greve, também houve uma passeata pelas
ruas do centro para alertar a população sobre o descaso dos banqueiros
com os bancários (as). "A categoria demonstrou sua insatisfação com a
falta de resultados nas negociações com os banqueiros", comenta Big.
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