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BANQUEIROS ENROLAM NAS NEGOCIAÇÕES
CAMPANHA SALARIAL 2008

Até agora somente a política
de prevenção e de combate ao
assédio moral foi debatida nas
negociações dos dias 27/08, 2/
09, 8/09 e 9/09. No dia 9 de se-
tembro, por exemplo, bancários
e banqueiros deveriam voltar à
mesa de negociação para tratar
sobre emprego, cláusulas soci-
ais e as renováveis, o que não
ocorreu. Nos dias 16 e 23 de se-
tembro estão programados de-
bates sobre as reivindicações
econômicas.

 "Isto é uma tática de enrolação
dos banqueiros. O Sindicato já
está organizando várias manifes-
tações para os próximos dias. É

FORAM 4 RODADAS DE NEGOCIAÇÕES SOMENTE PARA TRATAR SOBRE ASSÉDIO
MORAL E ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO NÃO HAVIA AVANÇO

IRMÃ DOLORES UMA GUERREIRA
Franzina, com 82 anos de idade,

porém com o vigor de uma jovem para
lutar quando tratava-se de injustiça
contra os pobres e pelas causas dos
trabalhadores, morreu Irmã Dolores
ou madre Maria Dolores Muniz Jun-
queira, dia 30/08/2008, por insufici-
ência múltipla dos órgãos. Foram 41
anos de lutas dedicadas à justiça so-

construção da unidade de saúde,
escola infantil e profissionalizante
no bairro do Quarentenário, na pe-
riferia de São Vicente. Há cerca de
um ano, Dolores foi para a porta da
Cosipa e enfrentou uma verdadei-
ra praça de guerra, sem se intimi-
dar com centenas de seguranças
colocados na porta da empresa
para agredir os trabalhadores. A luta
contra a desigualdade social perde
uma grande batalhadora!!!

cial na Baixada Santista. Nascida em
Gijon, a Guerreira da Paz - como era
conhecida - estava presente em di-
versas manifestações políticas em
defesa dos movimentos sociais, con-
tra a discriminação dos movimentos
populares, sindicais ou qualquer tipo
de discriminação.

Irmã Dolores é a responsável pela

fundamental estabelecer uma clá-
usula sobre assédio moral na Con-
venção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria com objetivo
de promover um ambiente de tra-
balho saudável.

O que vai garantir nosso êxito
é a organização e mobilização dos
bancários, como forma de pressão
para garantir nossas reivindica-
ções", afirma Ricardo Saraiva Big,
Presidente do Sindicato.

A rodada do dia 02/09 apenas
definiu a manutenção da data-
base para 1º de setembro e a
prorrogação da validade das atu-
ais cláusulas do contrato coleti-
vo de trabalho.

CEF E A CEE/CAIXA DETERMINAM
CALENDÁRIO NA PRIMEIRA RODADA
DE NEGOCIAÇÃO

BB NEM
CALENDÁRIO
PROPÕE

Na 1ª rodada de negociação da Campanha Salarial
2008 para as questões específicas da Caixa Econômica
Federal  foi definido apenas um calendário para debater
a pauta aprovada no 24º Conecef, sinalizando falta de
interesse em negociar por parte do banco. As negocia-
ções serão realizadas em blocos temáticos. O 1º bloco
vai acontecer dia 12/09, os temas a serem debatidos são:
Plano de Carreira e Isonomia para todos. Dia 19/09 serão
Auxílio e Cesta-Alimentação para aposentados e pensio-
nistas, cumprimento da jornada de 6 horas para todos e
contratação de pessoal. Já no dia 26/09 são democrati-
zação da gestão e a recomposição do poder de compras
dos salários. O acordo coletivo foi prorrogado até dia
30/09 conforme proposta dos dirigentes sindicais.

O Banco do Brasil, na pri-
meira negociação das reivindi-
cações específicas com a Co-
missão de Empresa, dia 4, co-
municou a prorrogação do Adi-
tivo à Convenção Coletiva
2007-2008 até o dia 30 de se-
tembro.  Embora a pauta es-
pecífica tenha sido entregue no
último dia 13/08, os negociado-
res do BB não deram respos-
tas às reivindicações e sequer
se dispuseram a estabelecer
um calendário de negociações.
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EXPEDIENTE

Você associado (a) está convida-
do a participar da festa de ampliação
do ginásio poliesportivo, com a inau-
guração do "Espaço Dionísio Duarte"
composto por piscina, salão de fes-
tas e churrasqueira, dia 11 de outu-

bro, das 10h às 16h, na Av. Santista,
790, morro da Nova Cintra, em Santos.

Também foram reformadas a parte
elétrica, o vestiário, os banheiros, a qua-
dra e os refletores, para melhor atender
o lazer da categoria e sua família.

PARTICIPE E VENHA PRESTIGIAR  A AMPLIAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO!

FESTA DA CRIANÇA DIA 12 DE OUTUBRO
NO GINÁSIO DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato está or-
ganizando, dia 12 de outubro de
2008 (domingo), das 15h às 18h, a
grande Festa do Dia das Crianças,
uma atividade que visa integrar a
categoria bancária e sua família. A
Festa será realizada no ginásio po-
liesportivo do nosso Sindicato, An-
tonio Guarnieri, na Av. Santista, 790,
no morro da Nova Cintra. A inten-
ção é divertir com animações e brin-
quedos as crianças e adultos que
participem da Festa. No próximo in-
formativo detalharemos os brinque-
dos que estarão sendo montados
para as crianças.

Participe de mais este evento pro-
movido pelo Sindicato trazendo seus
filhos. Serão distribuídos brindes às

crianças com até 10 anos de idade.
Para preservar seu patrimônio, no caso

ATENÇÃO: ESTÃO SENDO ENTREGUES, PELA DIRETO-
RIA, VALES PARA QUE O ASSOCIADO (A) RETIRE SEU CONVITE NO
SINDICATO (QUE DÁ DIREITO A UM ACOMPANHANTE). AS DATAS E
HORÁRIOS PARA RETIRAR OS CONVITES SÃO: DE 22/09 A 04/10, DE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 18H, E SÁBADO DAS 8H ÀS
12H, SEMPRE NA AV. WASHINGTON LUIZ, 140/SANTOS.  O CONVITE
É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL E DEVERÁ SER ENTREGUE NA
PORTARIA DO GINÁSIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMEN-
TO DE IDENTIFICAÇÃO.

ATENÇÃO: A Festa é gratuita, porém é necessário que os associados (as)
confirmem presença e se recadastrem até dia 29 de setembro de 2008. Para
isso, envie os seguintes dados sobre os participantes: nome, sexo e idade,
através do e-mail secretaria@santosbancarios.com.br ou pelo site
www.santosbancarios.com.br ou  pelo fone 3223.9040 ou ainda direto na se-
cretaria do Sindicato, av. Washington Luiz, 140.

a quadra, solicitamos que adultos e cri-
anças estejam calçados de tênis.

A direção da Nossa Caixa, atra-
vés do Sr. Noburo, tomou a decisão
de fechar o Serag, em Santos, e
transferir os seus 26 funcionários
unilateralmente para São Paulo. O
Sindicato interviu  de forma contun-
dente e conseguiu a garantia de que
os funcionários fossem remanejados
para agências situadas na região.

A diretoria do Sindicato irá acom-
panhar toda está mudança bem de
perto até a última transferência.
Qualquer denúncia deve ser comu-
nicada imediatamente aos diretores
(as) do Sindicato.

SINDICATO BARRA
TRANSFERÊNCIAS DE

FUNCIONÁRIOS DA NOSSA
CAIXA PARA SÃO PAULO

EFEITOS DA INCORPORAÇÃO
BB - NCNB

Bancários
ganham novo
espaço para lazer

Tradicional Festa do Dia das Crianças realizada pelo Sindicato todos os anos para a família bancária
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