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VAMOS AUMENTAR A PRESSÃO E
CAMPANHA SALARIAL 2008

ORGANIZAR A GREVEORGANIZAR A GREVE

Na 8ª rodada de negocia-
ção, dia 16, os banqueiros dis-
seram não para todas as rei-
vindicações de saúde e condi-
ções de trabalho, de igualda-
de de oportunidades e de em-
prego, e para as cláusulas so-
ciais e renováveis, estão insis-
tindo em retirar direitos con-
quistados com muita luta pelos
bancários, como diminuir o pe-
ríodo de concessão do auxílio
creche/babá, da estabilidade
pré-aposentadoria e o valor do
auxílio transporte.

Além disso, disseram não

BANQUEIROS QUEREM RETIRAR DIREITOS
para garantia de emprego, auxílio
educação, ampliação da licença
maternidade para seis meses in-
dependentemente da lei obrigar
ou não, a isonomia para os afas-
tados e não reconhecem pericu-
losidade, que aumenta a cada dia
nas agências bancárias, sujeitas
a assaltos e violência.

Na 9ª rodada, questionados so-
bre as metas, os bancos alegaram
que elas não existem e que este tema
é um problema de cada empresa e
da competitividade entre elas.

Os representantes dos bancos
não apresentaram nenhuma pro-

posta de índice de reajuste e dis-
seram NÃO também para os au-
mentos dos vales refeição e ali-
mentação e da PLR e, ainda, em-
purraram as negociações das clá-
usulas econômicas para o dia 24/
09, atropelando o calendário pré-
estabelecido, que previa o final
das rodadas no dia 23.

 "Como sempre os banqueiros já
mostraram suas garras com a intran-
sigência, por isso vamos intensificar
ainda mais as mobilizações e cons-
truir a greve", afirma Ricardo Saraiva
Big, presidente do Sindicato dos Ban-
cários de Santos e Região.

A categoria bancária e a dire-
toria do Sindicato realizaram ma-
nifestações no Guarujá, dia 18,
em Cubatão e Praia Grande, dia
17, no Centro e Gonzaga em
Santos, dia 16,  para pressionar
os banqueiros nas negociações
da Campanha Salarial 2008.

Foram erguidas faixas com as
reivindicações da categoria e de-
nunciando a exploração dos ban-
cários, más condições de trabalho,
os lucros dos banqueiros, o desa-
parecimento de dezenas de ban-

cos comprados por apenas cinco,
falta de funcionários nas unidades
da região e a redução da categoria.

 "Exigimos melhores condições
de trabalho, piso salarial de R$
2.074 (salário mínimo do Dieese),
fim das metas, PLR de 3 salários
mais R$ 3.500, vale-refeição de
R$ 17,50 e cesta-alimentação de
R$ 415 e um índice de no mínimo
13,23%. Os lucros continuam nas
alturas, só para lembrar", ressalta
Pedro de Castro Junior, secretá-
rio geral do Sindicato.
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Local: Av. Washington Luiz, 140

PAUTA: CAMPANHA SALARIAL 2008

 A diretoria do Sindicato convoca todos os bancários (as)

para participar da assembléia extraordinária e deliberar sobre

os rumos da campanha e organizar a GREVE.
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Os metalúrgicos, que também
têm data-base nesse período, es-
tão concluindo suas negociações.
No ABC, onde o sindicato é ligado
à CUT e em São José dos Cam-
pos, onde é ligado ao Conlutas, os
trabalhadores das montadoras re-
ceberam reajustes de 11,01%, sen-
do 7,15% da inflação e 3,6% de au-
mento real. Além desse índice, a
categoria receberá um abono de
R$ 1.450. O piso salarial será rea-
justado em 12,6%. A direção do
Sindicato de São José dos Cam-
pos, que orientou a aceitação da
proposta comemorou os 3,6% de
aumento real.

Já em Campinas e Região, onde
a categoria é ligada à Intersindical,
o Sindicato orientou e esse índice
foi rejeitado, permanecendo a luta
por 18,83%.

Estes resultados demonstram
que devemos ser mais vigorosos
para arrancar dos banqueiros um
acordo em patamar superior ao dos
anos anteriores.

O Comando Nacional dos Ban-
cários está reivindicando na mesa
de negociação um reajuste salari-
al de 13,23%. Nós do Sindicato dos
Bancários de Santos, junto com
outros dirigentes sindicais ligados
à Intersindical, defendíamos um
reajuste de 18% para todos os ban-
cários, levando para as mesas do
BB e CEF a exigência da reposi-
ção das perdas anteriores a 2004.

Por isso, temos que melhorar o
grau de organização da categoria
e nos prepararmos para o embate
com os bancos. É preciso deixar
claro para a Fenaban que não va-
mos aceitar proposta rebaixada.

O reajuste de 13,23% já é pou-
co, menos que isso é provocação!!!

editorial

CHEGOU A
HORA DE

EXIGIR MAIS!
Reajuste de outras

categorias tiveram

aumento acima da

inflação

NENHUM BANCÁRIO
PODE GANHAR MENOSR$ 2.074

Uma das mais importantes reivindica-
ções dos bancários neste ano é o estabe-
lecimento de um piso salarial compatível
ao nosso trabalho e aos lucros dos ban-
cos. R$ 2.074 é o valor mínimo que- de
acordo com o Dieese - é necessário para
o sustento de uma família.

Alguns anos atrás, o menor salário
pago na categoria equivalia a cerca de cin-
co mínimos. Hoje não passa de dois. Bas-
ta!!! Nosso trabalho vale muito mais e os
bancos podem e devem pagar!!!

Na pauta entregue à Fenaban, o co-
mando de negociação reivindica a eleva-
ção do piso para o patamar de R$ 2.074
de forma progressiva, em três anos. No
entanto, os bancos têm plenas condições
de atender essa reivindicação imediata-
mente. A diretoria do Sindicato dos Ban-
cários de Santos e Região entende ser
fundamental elevar fortemente o piso sa-
larial para que nenhum bancário receba
menos do que isso.

Nos últimos anos o salário da catego-
ria foi achatado - em particular para quem
está na base da pirâmide salarial - o que

piorou muito com os recentes aumentos
dos preços dos alimentos e penaliza mais
quem ganha menos. Chegou a hora de
corrigir esse absurdo.

O caminho para a categoria arrancar o
piso proposto pelo Dieese é construir uma
grande mobilização com muita disposição
para uma greve nacional.

FESTA DE AMPLIAÇÃO DO
POLIESPORTIVO DIA 11/10

Você associado (a) está convidado a
participar da festa de ampliação do giná-
sio poliesportivo, com a inauguração do
"Espaço Dionísio Duarte" composto por
piscina, salão de festas e churrasqueira,
dia 11 de outubro, das 10h30 às 16h, na
Av. Santista, 790, morro da Nova Cintra,
em Santos. ATENÇÃO: FORAM ENTRE-
GUES, PELA DIRETORIA, VALES PARA
QUE O ASSOCIADO (A) RETIRE SEU
CONVITE NO SINDICATO (QUE DÁ DI-
REITO 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. PARTICIPE E VENHA
PRESTIGIAR A AMPLIAÇÃO DE SEU
PATRIMÔNIO!

A diretoria do Sindicato está organizando, 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 poliesportivo do nosso Sindicato,
Antonio Guarnieri,  na Av. Santista, 790, no morro da Nova Cintra.

FESTA DA CRIANÇA DIA 12/10
NO GINÁSIO DO SINDICATO

ATENÇÃO: É NECESSÁRIO QUE OS ASSOCIADOS (AS) CONFIRMEM PRESENÇA E SE RECADASTREM
ATÉ DIA 30 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 SECRETARIA DO SIN-
DICATO, AV. WASHINGTON LUIZ, 140 - SANTOS / SP.

Fabiano Couto


