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CAMPANHA SALARIAL 2008

A categoria bancária e a diretoria do Sindicato
deliberaram em assembléia realizar greve de 24
horas, em toda a região, dia 30,  para pressionar
os banqueiros nas negociações da Campanha Sa-
larial 2008. Cerca de 60% das agências da região
foram paralisadas. “A categoria já havia demons-
trado seu descontentamento com a enrolação dos
banqueiros e retardou por uma hora a abertura das
agências do Boqueirão em Santos, dia 25, e da
Caixa Econômica Federal, dia 26, no centro de San-
tos”, afirma Fábio Alessandro dos Anjos, Secretá-
rio de Formação e funcionário da CEF.

BANCÁRIOS FAZEM GREVE DE 24 HORAS NA REGIÃO

BANCÁRIOS EM

"É muito importante que to-
dos compareçam na assem-
bléia dia 07 - terça-feira, para
organizarmos uma GREVE
POR TEMPO INDETERMINA-
DO. Os banqueiros estão in-
transigentes e a categoria exi-
ge respeito. Além disso, que-
rem retirar direitos conquista-
dos. TODOS À GREVE", des-
taca Ricardo Saraiva Big, Pre-
sidente do Sindicato.

Somente com a GREVE va-
mos obter um reajuste mais dig-
no, os banqueiros não querem
conversa, eles só irão fazer pro-

posta melhor se paralisarmos
seus lucros bilionários com o fe-
chamento das agências!!!

 "Exigimos melhores condi-
ções 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 ín-
dice de no mínimo 13,23%. Os
banqueiros continuam lucran-
do bilhões, com o nosso tra-
balho duro todos os dias", afir-
ma Pedro de Castro Junior, Se-
cretário Geral do Sindicato.

Dia: 07/10/2008 • Horário: 19h

Local: Av. Washington Luiz, 140

PAUTA: MOBILIZAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO DA GREVE

 ASSEMBLÉIA DE
ORGANIZAÇÃO DA GREVE

1.  BANCÁRIOS ESTÃO PREPARADOS PARA A GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
2. Em assembléia bancários aprovam greve de 24h. 3. Retardamento da CEF/Centro com apoio dos funcio-
nários. 4. Diretores esclareceram a população sobre a Campanha Salarial. 5. Retardamento da agência do

Santander no Boqueirão. 6. Retardamento da abertura do Bradesco/Boqueirão. 7. Unibanco/boqueirão abriu
somente às 12h. 8. CEF/Boqueirão é paralisada por funcionários. 9. Itaú/Boqueirão retarda abertura dia 25.
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GREVE DIA 08GREVE DIA 08
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

1. Greve de 24 horas atingiu agências do centro de Santos. 2. Itaú do Centro foi paralisado desde às 10h,
na greve de 24h.  3. Itaú e CEF paralisados por 24h, dia 30.
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GERENTES: NÃO LUTEM
CONTRA A SUA CATEGORIA
Embora a maioria dos gerentes compreendam a luta da categoria, os bancários

(as) e, principalmente, a diretoria do Sindicato vem sofrendo retaliações por parte de
alguns poucos gerentes despolitizados e puxa-sacos dos banqueiros. Estes bancári-
os colocam todo o tipo de empecilho e alguns partem para a agressão arrancando
cartazes da greve e jogando os clientes contra os funcionários. Quem perde com isso
é toda a categoria, inclusive estes jagunços engravatados da Era Virtual.

Agora, além de fazerem pressão nos subordinados, algumas poucas
chefias perderam toda a dignidade e saem à rua para arrancar o material
da sua categoria, de apoio à greve, mais do que justa, pois os
banqueiros continuam arrochando salários, assediando moral-
mente por metas impraticáveis, demitindo, fazendo a categoria
acumular mais e mais serviços, para obter lucros bilionários nas
costas dos trabalhadores.

Enquanto os bancários lutam por melhores e dignas condições de
trabalho para toda a categoria, alguns poucos gerentes agradecem
por terem um emprego e se entregam a situações humilhantes e ve-
xatórias perante seus colegas, por imposição dos seus senhores.

A diretoria do sindicato até entende que os banqueiros não dão
tregua precionando-os, mas isto não justifica tais atitudes. Por isso, reflitam e se in-
corporem a nossa luta que também é vocês.

A diretoria do Sindicato está organizando, dia 12 de outubro de
2008 (domingo), das 15h às 18h, a grande Festa do Dia das Cri-
anças, 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. Os brinquedos da Festa são destinados para crian-
ças de até 10 anos de idade.

FESTA DA CRIANÇA
DIA 12 DE OUTUBRO

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 Sindicato, av. Washington Luiz, 140.

ATEN
ÇÃO

Você associado (a) está convi-
dado a participar da festa de am-
pliação do ginásio poliesportivo,
com a inauguração do "Espaço
Dionísio Duarte" composto por
piscina, salão de festas e chur-

rasqueira, dia 11 de outubro, das
10h às 16h, na Av. Santista, 790,
morro da Nova Cintra, em San-
tos. Participe e venha prestigiar
a ampliação de seu patrimônio!

FESTA DE AMPLIAÇÃO DO
POLIESPORTIVO DIA 11 DE OUTUBRO


