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MENSAGEM DO PRESIDENTE

CARTÃO FAMILIAR
Sabendo o SIB que a saúde é um tema
delicado para todos nós, e cientes de
termos ido ao encontro dos desejos e
anseios
dos
nossos
sócios,
procedemos à criação do “CARTÃO
FAMILIAR”, dirigido aos ascendentes
e filhos ou enteados de sócios, que já
não
estejam
abrangidos
pelo
SAMS/SIB, bem como a ex-sócios,
membros do seu agregado familiar e
respetivos ascendentes.

GRATUITO
SEM EXCLUSÕES
SEM LIMITE DE IDADE
SEM PERIODO DE
CARÊNCIA

Os titulares deste cartão, usufruem dos
serviços de saúde, junto das mais
diversas entidades protocoladas com o
SAMS/SIB, permitindo-lhes o acesso a
cuidados de saúde de excelência a
preços imbatíveis, cujo pagamento é
feito aquando da realização do ato
médico,
conforme
o
respetivo
regulamento.

Face às visitas contínuas de membros de outros sindicatos aos vossos
postos de trabalho, bem como a não presença de elementos afetos ao SIB,
sentimos a obrigação de vos elucidar.

O SIB não tem delegados sindicais;
O SIB não tem secretariados sindicais;
O SIB não envolve elementos seus nas CT’s.
No nosso sindicato à exceção do Presidente e Vice-presidente não tem
ninguém requisitado aos Bancos. Não tem equipas espalhadas pelo país a
fazerem visitas, porque canalizamos os nossos recursos para aquilo que
consideramos ser o mais importante, a saúde e o apoio jurídico.
São opções de cada um, mas cabe esclarecer que focamos a nossa
atividade naquilo que é importante no nosso dia-a-dia.
Como sempre privilegiamos o diálogo com as instituições em caso de
diferendos com os trabalhadores e levamos até às últimas consequências
a defesa dos nossos associados. Aqui não há compromisso ou troca de
favores, nunca tivemos até ao dia de hoje, um colega a queixar-se de que
não o apoiámos devidamente.

É o sistema que melhores comparticipações tem em todo
o setor
É o sistema que mais rápido efetua os reembolsos
É o sistema com maior cobertura nacional
É o sistema com mais acordos
Não somos o maior sindicato da banca, nem fazemos parte de uma
Federação que representa 75% dos trabalhadores bancários. Essas
guerras não são nossas.
Somos ainda membros fundadores da FSIB – Federação dos Sindicatos
Independentes da Banca, que tem tido um papel importante na negociação
coletiva e da qual temos vindo a fazer parte até ao momento.
Mas como vivemos numa sociedade cada vez mais mediatizada e
publicitada, nunca é demais lembrar que os nossos associados nunca
estarão sós.
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O SIB, SAMS/SIB, a Direção e os seus colaboradores estarão sempre aqui,
para vos apoiar, pese embora não façamos publicidade do nosso trabalho.

Os nossos sócios sabem com quem podem contar.
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O TEMPO QUE O TEMPO TEM…
O tempo que vivemos é um constante desafio e cabe a cada um de nós
escolher o melhor caminho para trilhar o presente, com os olhos no futuro!
Palavras sábias, mas que merecem a dose certa de coragem para serem
tomadas à letra, porque cabe a cada um de nós, fazer do dia-a-dia o desafio
certo, que nos permita enfrentar com serenidade os desafios que se nos
colocam no caminho.

JÁ LEU COM ATENÇÃO?

Hoje, o ser bancário, é um desafio e independentemente de cada um ter a
liberdade de traçar a sua rota de vida, sem prejudicar o seu colega,
assumindo as suas opções de carreira. Hoje, esse mesmo bancário, dispõe
de informação suficiente que lhe permite determinar, qual a escolha do
sindicato que o vai acompanhar na resolução dos seus problemas. E isso é
o mais importante, saber escolher quem está ao nosso lado nos momentos
menos bons e com quem podemos contar, no tempo certo.
Tal escolha, para mim foi fácil, determinei ser o SIB a acompanhar a minha
caminhada na banca, não só a mim, como à minha família. Saber que temos
alguém que nos pode ajudar numa resposta urgente, é determinante na
forma como enfrentamos o presente, no qual, muitas vezes não existe uma
capacidade de resposta imediata, que nos permita ultrapassar a
adversidade de uma forma confiante.
Contudo, o SAMS/SIB é um sistema solidário, isto é, todos contribuímos
para a sua manutenção e todos devemos usar com respeito e parcimónia
este nosso serviço, para que a sua continuidade e capacidade de resposta
seja de qualidade, timbre aliás, que tem pautado as ações do SIB, junto dos
sócios, isto é, junto de Vós!
Mas afinal o que é ser sindicalizado?

Mantenha-se informado, não se
deixe levar…

Em caso de dúvida contacte-nos
SIB – Sindicato Independente da
Banca
Av. Casal Ribeiro 17 B
1049-102 Lisboa
Tel: +351 217 906 994
Email: geral@sibanca.pt
Página web: www.sibanca.pt

Muitas vezes é conotado com o senso comum, ou seja, em sentido
pejorativo, mas, não podemos deixar andar estes conceitos na má “vox
populi”, devemos sim, acreditar em quem nos respeita, porque hoje, a nossa
escolha é livre, e podemos ter razões para crer, em quem teima em fazer,
um verdadeiro sindicalismo independente e tem uma forma simples e
verdadeira de se apresentar perante os bancários. O SIB é isto mesmo,
uma vontade consciente de fazer sindicalismo na banca. Não podemos
fazer milagres, é certo, não podemos inventar verdades, é evidente, mas
podemos sim, ter a postura mais correta perante a razão de ser da nossa
existência, que são os sócios.
O tempo passa, mas as nossas vontades ficam marcadas nesta linha do
tempo, que é a nossa vida e a nossa forma de abordar uma forma distinta
de estar na banca.
Somos SIB, não só com orgulho, mas com vontade de fazer sempre mais,
somos SIB e desejamos manter esta maneira de estar num mundo, que é
distinto dos demais, no qual nem tudo deve prevalecer sobre os direitos e
vontades dos seus colaboradores e por último, neste tempo que por nós
passa, lutamos por continuar a ser SIB, porque a Vós o devemos e por Vós
existiremos!
Autoria de Armando Melo
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