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UNIDADE DA CATEGORIA
DERROTA BANQUEIROS

Apesar da chuva, a falta de almoço, a intervenção da justiça, a trucu-
lência  da polícia e a incompreensão de alguns clientes, a unidade dos
bancários superou todas as dificuldades e quebrou a intransigência dos
banqueiros. A coragem de não se intimidar com ameaças de superinten-
dentes e alguns gerentes, a perseverança daqueles que não arredaram
o pé da frente das agências mesmo quando ameaçados e até detidos,
aqueles que participaram das manifestações, da greve de 24h, da pas-
seata, ou que simplesmente aderiram à greve tiveram um papel impor-
tantíssimo na vitória da categoria.

A diretoria do Sindicato teve que endurecer em momentos decisivos
para dar rumo à categoria e fortalecê-la contra os ataques dos banquei-
ros. Neste momento a mando dos banqueiros a justiça, advogados e a
polícia estavam no encalço dos grevistas e não poderíamos lutar uns
contra os outros. O nosso enfraquecimento traria benefícios apenas para

os patrões. Não fazemos greve porque gostamos, mas era a única ma-
neira de avançar nas propostas.

A diretoria vem observando também que, a cada greve, os bancários
(as) se conscientizam mais de que a unidade da categoria pode vencer
qualquer barreira, que as conquistas somente vêm com a luta árdua. A
grande adesão foi importante, entretanto se os comissionados tivessem
participado conseguiríamos mais benefícios com menos dias de greve.

A diretoria fica muito honrada em ter lutado lado a lado com todos os
colegas bancários, que deram o melhor de si para conquistar um reajus-
te e benefícios para todo o coletivo!!!!

VOCÊ FEZ A DIFERENÇA !!!

A DIRETORIA

Toda a categoria encerrou
a greve e aceitaram as pro-
postas. Os funcionários do
BB, Nossa Caixa e bancos
privados encerraram na quar-
ta-feira, dia 22/10, e os em-
pregados da Caixa Econômi-
ca dia 24/10, depois de 17
dias de greve.

Proposta aprovada - rea-
juste salarial de 10% para os
que ganham até R$ 2.500 e
de 8,15% para quem ganha
acima de R$ 2.500. Aumento
da Participação no Lucros e
Resultados (PLR) de 80% dos

BANCÁRIOS ENCERRAM
GREVE VITORIOSA
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EXPEDIENTE

PROPOSTA FENABAN 21OUT

Salário de Ingresso Portaria 644,70

Escritório 924,60

Caixa 924,60 + grat.cx 273,52 = 1.198,12

Pisos 90 dias Portaria 706,22

Escritório 1.013,64

Caixa 1.416,50 (já incluída gratificação de caixa e outras verbas)

ATS (Adicional Tempo de Serviço 15,65

Gratificação de Compensadorde cheques 89,12

Auxílio Refeição 15,92

Auxílio Alimentação 272,93

13ª Cesta Alim. 272,93

Aux. Creche/Babá 196,18

Aux. Funeral 526,21

Ajuda Deslocamento Noturno 54,92

Indenização por Morte ou Incapacidade decorrente de Assalto 78.467,57

Requalificação Profissional 784,23

salário mais  R$ 878, para 90%
do salário mais R$ 966. Além
disso, os bancos que distribuí-
rem menos de 5% do lucro lí-
quido pagam PLR de 2,2 salá-
rios. É bom frisar que este au-
mento na PLR vai para o Acor-
do Coletivo de Trabalho como
regra básica.

A regra da parcela adicional -
conquistada em 2006 - continua
igual, de acordo com o cresci-
mento do lucro pode atingir o teto
de R$ 1.980. Os itens específi-
cos do BB e CEF veja no site:
www. santosbancarios.com.br

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
santosbancarios@uol.com.br

AVISO DE DESCONTO ASSISTENCIAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
e Financiários de Santos e Região, por seu Presidente, avisa a
todos os bancários beneficiados com a celebração da Convenção
Coletiva de Trabalho 2008/2009, empregados estabelecidos na
base territorial deste Sindicato, que poderão exercer o seu direito
de oposição ao desconto assistencial definido em Assembléia Geral
da categoria, realizada no dia 22 de outubro corrente, no percentual
de 1,5% (um virgula meio por cento) sobre os salários, já reajusta-
dos, no mês de novembro 2008, mediante entrega de requeri-
mento manuscrito, onde deve constar o nome, qualificação,
número da CTPS e nome da empresa em que trabalha, deven-
do requerimento ser entregue pelo próprio interessado, pes-
soalmente, nos períodos de 28 a 31 de outubro e de 01 a 06 de
novembro de 2008, na sede do Sindicato, com endereço à Av.
Washington Luiz, 140, em Santos, nos seguintes horários: de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados
das 8:00 às 12:00 horas.

Santos, 28 de outubro de 2008

RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA
   Presidente


