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Bancários em greve!

Na terça-feira da semana passada, dia
14, os bancários de São Paulo, Brasília,
Florianópolis e Rio de Janeiro rejeitaram a
proposta da Fenaban e decidiram iniciar

greve por tempo indeterminado para pres-
sionar os bancos públicos e privados a
atender as reivindicações da categoria.

Nos dias subseqüentes, mais 14 capi-

tais e dezenas de outras cidades tomaram
a mesma decisão. Com isso, a greve se
alastrou e na sexta-feira, 17, já havia se
transformado na maior dos últimos anos no
setor bancário.

Movimento continua nesta segunda
As assembléias realizadas na sexta de-

liberaram pela manutenção da greve. A ex-
pectativa da Confederação Nacional dos
Bancários (CNB/CUT) é que mais trabalha-
dores venham a participar da mobilização
a partir desta segunda-feira, dia 20. “Os
bancários estão lutando muito para que a

Fenaban altere a proposta de reajuste e
só com muita mobilização é que vamos am-
pliar as conquistas”, afirma Vagner Freitas,
presidente da entidade.

A proposta da Fenaban rejeitada pela
categoria previa reajuste salarial de 8,5%
mais R$ 30 para quem ganha até R$ 1.500,
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
de 80% do salário mais R$ 705 e pagamen-
to de vale-alimentação extra de R$ 217.

Os bancários reivindicam 25% de rea-
juste (que significa a reposição da inflação
mais aumento real de 17,68%) e PLR de
um salário mais R$ 1.200.

Maioria das bases sindicais
rejeitou proposta da Fenaban e
decidiu ir à luta para pressionar
bancos a atender reivindicações

Categoria lotou a quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região nas assembléias da semana passada

Desde a semana passada, dezenas de unidades do Grupo
Santander Banespa já estão incorporadas ao movimento gre-

vista. “O edifício-sede e a agência matriz do Banespa, por exem-
plo, ficaram totalmente paralisados na quinta e sexta-feira”, re-
lata o presidente da Afubesp, Aparecido Sério da Silva.

Movimento no Santander Banespa

Todos à luta

Dezenas de unidades do grupo, incluindo
 o edifício-sede e a agência Central

do Banespa, foram paralisadas

O dirigente destaca,
entretanto, que é preciso
ampliar ainda mais o mo-
vimento. “Todos os traba-
lhadores do grupo devem
engrossar a campanha sa-
larial, pois somos parte im-
portante da categoria ban-
cária”, convoca. Aparecido Sério na paralisação da Central
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Ampliação

As assembléias realizadas na sexta-fei-
ra, 17, demonstram que a mobilização dos
bancários apresenta um crescimento con-
tínuo desde o início da greve. A cada dia,

mais bases sindicais foram se incorporan-
do ao movimento para obrigar a Fenaban
a apresentar uma nova proposta condizen-
te com a disposição de luta da categoria e
com os lucros exorbitantes do setor.

Até o fechamento desta edição, a pa-
ralisação havia atingido 18 capitais de Es-
tados e dezenas de outras bases sindicais.
Além de São Paulo, Brasília, Florianópolis
e Rio de Janeiro, os bancários paralisaram
as atividades em Porto Alegre, Niterói, Cu-
ritiba, Natal, Fortaleza, Belo Horizonte, Sal-
vador, Recife etc.

A greve também englobou muitas outras
regiões, entre as quais: Mogi das Cruzes,
Presidente Prudente, Araraquara, Assis,
Taubaté, Bauru, Santos, Vale do Ribeira,
Tupã, Três Rios, Baixada Fluminense, Cam-
pos de Goytacazes, Teresópolis, Itaperuna,
Macaé, Concórdia, Chapecó, Novo Hambur-
go, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, Vale
do Caí, Umuarama e Itabuna.

Ainda existem diversas bases sindicais
que devem engrossar o movimento a partir
desta segunda ou terça-feira, caso os ban-
queiros não apresentem nova proposta.

Banesprev aprova novos institutos

Em assembléia realizada dia 22 de
agosto, a maioria dos participantes do Ba-
nesprev aprovou a inclusão dos institutos
Portabilidade, Benefício Proporcional Di-
ferido (BPD), Resgate e Autopatrocínio no
Plano II. Com isso, adequou-o aos termos
da Resolução nº 08, editada pelo Conse-
lho de Gestão de Previdência Comple-
mentar em 19 de fevereiro de 2004.

“Esses institutos já eram aguardados há
muito tempo, principalmente o BPD que ofe-
rece mais segurança ao participante”, afir-
ma Maria Auxiliadora, diretora financeira
eleita do Banesprev. Ela explica que o BPD
“dá ao participante o direito de suspender o
pagamento das suas contribuições (em
caso de demissão, por exemplo) e, mesmo
assim, manter o benefício proporcional com
base na sua reserva matemática”.

Parques na promoção
A Afubesp oferece aos seus associa-

dos ingressos para Hopi Hari, Playcen-
ter, Parque da Mônica e Parque da Xuxa
a preços especiais e parcelados em duas
vezes.

Playcenter – Até 3 de outubro, aconte-
ce as “Noites do Terror” no Playcenter. O
passaporte custa R$ 24. Crianças até 10
anos não pagam se acompanhadas de
adulto pagante.

Hopi Hari –  Ingressos a R$ 32.
Parque da Mônica – Adultos pagam R$

14,90 e crianças R$ 19,90.
Parque da Xuxa – Bilhetes por R$ 19

para adultos e R$ 22 para o público in-
fantil. Se preferir, o associado pode ad-
quirir o passaporte família múltiplo de três,
que custa R$ 50.

Os ingressos promocionais estão a ven-
da na sede da entidade (Rua Direita, 32,
2º andar). Os pedidos também podem ser
feitos pelo fax (11) 3107-9268 ou e-mail
convenios@afubesp.com.br. Para obter
outras informações entre em contato com
o Departamento de Convênios, pelos te-
lefones (11) 3292-1751/1752.

Jurídico tem novo telefone
O Departamento Jurídico da Afubesp

tem novo número de telefone. Agora, para
falar com nossos advogados, além dos
números (11) 3292-1758/1759, você tam-
bém pode ligar para (11) 3106-0837.

Mobilização cresce

em todo o país

Nos primeiros três dias, greve
 se espalha para a maioria das
capitais e dezenas de outras

bases sindicais
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Na sexta, 17, cerca de quatro mil bancários
participaram de passeata na Av. Paulista (SP)

Agências de Porto Alegre (RS)  também foram
paralisadas na semana passada

Em Florianópolis, unidades do Banespa...

... e do Santander não abriram as portas

Rio de Janeiro: Banespa... ... e Santander permaneceram fechados


