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Reajuste salarial – 12,8%
PLR – três salários + R$ 4.500,00
Piso – salário mínimo do Dieese (R$ 2.297,51)

Em assembleia realizada, dia 04/08, na sede provisória do Sindicato,
Av. Washington Luiz, 95, em Santos, a categoria aprovou a minuta de
reivindicações que será entregue pelo Comando Nacional dos Bancários
à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), dia 12/08. Entre os principais itens está reajuste salarial de 12,8% (índice de inflação projetada de
7,5% + 5%).
Apesar dos lucros incessantes e recordes, os banqueiros vão enrolar
nas negociações, como já é de praxe para cansar a categoria. “No entanto, todos devem estar preparados para as mobilizações e, provavelmente,
seremos empurrados à greve pelos banqueiros. Se quisermos conquistar
um reajuste do tamanho dos lucros que todos ganham diariamente para
os patrões não teremos escolha a greve é a única forma que eles entendem”, afirma Eneida Koury, Secretaria Geral do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região. Compareça nas convocações do Sindicato para
assembleias, reuniões e mobilizações.

de agosto
sexta-feira
das 21h às 3h

19

Vales Alimentação e Refeição e auxílio creche babá salário mínimo nacional R$ 545,00
PCCS – para todos os bancários
Auxílio Educação – pagamento de graduação e pós
Emprego - ampliação das contratações, inclusão bancária,
combate às terceirizações e à rotatividade com demissão e
rebaixamento de salários, além da aprovação da
convenção 158 da OIT
Outros:
- cumprimento da jornada de 6 horas; fim das metas;
- fim do assédio moral e da violência organizacional;
- mais segurança nas agências e departamento;
- previdência complementar para todos os trabalhadores;
- contratação da remuneração total;
- igualdade de oportunidades.

Convite: R$ 30,00*
Local: Portuguesa Santista
Senador Pinheiro Machado, 240 (Canal 1)

No dia 19 de agosto acontece a já tradicional Festa Chope, em comemoração ao Dia do
Bancário (28 de Agosto). Este ano o evento será realizado no Clube Portuguesa Santista,
no canal 1, ao lado da Santa Casa de Santos, e vai contar com a animação do DJ Straub e
com o grupo santista MUSIC BOX, com muito Pop Rock.
Compre seus convites com os diretores do sindicato ou pelos telefones: 3223-9040 / 3202-1670.
*Esse valor dá ao associado o direito de levar um acompanhante, mediante a comprovação de sócio, na entrada.
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Os bancários realizaram manifestação, dia
05/08/2011, durante todo o dia, no Santander, da Pça.
Mauá, em Santos. Nada melhor que o 5º dia útil para
denunciar os abusos praticados pelo superintendente
regional, Vanderlei Proenço de Melo, que envia e-mails
aos subordinados comparando-os com burros, quando
não atingem as metas absurdas. Quem será o burro?
Nas mensagens ele escreve: “Temos que
literalmente liberar as amarras que nos prendem e olhar
sempre a frente” e envia uma foto de um burro amarrado
a uma cadeira.
“É insuportável a pressão por metas nos bancos,
muitas com assédio moral. Mais de 400 bancários da
região estão afastados por vários problemas de saúde,
são cerca de 12% da categoria na Baixada Santista”,
afirma Fabiano Couto, funcionário do Santander e
Secretário de Comunicação do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região.
Na manifestação foram utilizados fantasias de burro,
cavalo, carro de som, faixas, cartazes e cartas abertas
dirigidas à população para denunciar a truculência,
advinda da ignorância, praticadas contra os
trabalhadores.
“Isto é o fundo do poço, não admitimos nenhum tipo
de assédio, intimidação e humilhação. Vamos defender
sempre os direitos dos trabalhadores e lutar contra a
exploração dos banqueiros”, finaliza Ricardo Saraiva
Big, Presidente do Sindicato dos Bancários de Santos.

A manifestação foi na agência da Pça Mauá, no 5º dia útil

Foram usados cartazes e faixas para denunciar o superintendente

Bancários fantasiaram-se de burros para chamar atenção ao problema
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Os bancários de Santos, diretores do Sindicato dos Bancários de Santos e Região,
bancários da capital (grupo Bancários na
Luta), dirigentes sindicais dos Radiologistas e
radialistas do Estado de São Paulo, químicos
e saúde de Osasco, servidores municipais de
Santos, metalúrgicos da baixada santista e
vários outros sindicalistas integrantes de
outras categorias, todos filiados à Intersindical, paralisaram, dia 09/08, todas as unidades
do Itaú em Santos/SP, por 24h, em protesto
contra as demissões em massa e a pressão por
metas. Isto está levando os bancários a se
afastarem por doença e até à morte, como foi
denunciado no Encontro Nacional dos Bancários do Itaú, em São Paulo, dia 08/07/2011.
Depois das paralisações, os bancários e
sindicalistas se concentraram em frente da
agência Centro do Itaú, na rua General Câmara, 09, em Santos e fizeram uma passeata
pelas ruas do centro para denunciar o banco à
população. Foram utilizados caixão, carro de
som, faixas, cartazes, caixas de remédios,
crachás, além da entrega de cartas abertas
denunciando o grande número de bancários
com doenças adquiridas, por consequência da
pressão para vender produtos do banco e atingir metas impossíveis.
A vida dos trabalhadores bancários no
Itaú está sendo ameaçada pela falta de funcionários e a ganância dos banqueiros Roberto
Setúbal e Sérgio Moreira Salles. O maior
banco da América Latina não se satisfaz com
lucros recordes de mais de R$ 13 bilhões, em
2010, ou o novo recorde de R$ 7,1 bilhões no
1º semestre deste ano.
Com esta grande manifestação, na Baixada Santista já são 29 unidades do Itaú paralisadas, nas últimas semanas. “Continuaremos a
defender o emprego, a vida e os direitos dos
trabalhadores com a Campanha: Demitiu,
Parou”, finaliza Ricardo Saraiva Big, Presidente do Sindicato.

