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Sindicato ganha a maior ação
trabalhista da Região

O nosso Sindicato, após lutar por vários anos, venceu
a batalha contra o Banco do Brasil. O Banco terá que
pagar nada mais e nada menos que R$ 6.702.264,40,
referente às diferenças advindas do Plano Verão de

fevereiro de 1989. Esta ação é a maior já conquistada
nos últimos dez anos na Baixada Santista.

O  Sindicato  dos  Bancários  de  Santos  e  Região,  após  uma  batalha
árdua na justiça, saiu vitorioso na luta contra o Banco do Brasil e começa a
executá-lo  para  que  pague  a  fabulosa  quantia  de  R$  6.702.264,40,
referente às diferenças advindas do Plano Verão de fevereiro de 1989. Esta
ação  beneficiará  todos  os  funcionários  do  BB,  que  estavam  em  atividade
naquele mês de fevereiro, nas agências de Santos e São Vicente. 

O Banco tentou de todas as formas e artimanhas jurídicas derrubar  a
sentença  de primeira  instância,  mas  não conseguiu.  Portanto,  agora,  será
citado para pagar  num prazo de 48 horas,  sob pena de se ver  penhorado,
constragimento que uma instituição do porte do Banco do Brasil certamente
não previa.  Outro  dado de muita  relevância  é  que esta  ação,  não só  pelo
alcance, mas pelo valor  da condenação é considerada a maior  da Baixada
Santista nos últimos dez anos.

E não parou por aí, o empenho foi muito maior, na verdade o Sindicato
entrou  com  cerca  de  150  ações  trabalhistas  visando  à  recuperação  das
perdas  dos  Planos  Bresser,  Verão  e  Collor,  contra  todos  os  bancos  da
Baixada,  sem  exceção,  nas  Comarcas  de  Santos,  São  Vicente,  Guarujá,
Praia Grande, Cubatão e Itanhaém. 

Entretanto, até dezembro de 1994, venciamos em todas as instâncias,
pois  os  tribunais  trabalhistas  entendiam  que  havia  direito  adquirido  do
trabalhador.  Ocorre  que,  a  partir  daquela  data  ,  (logo  após  a  eleição  de
FHC) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL modificou o entendimento e todas
aquelas ações, ainda aguardando decisão, foram julgadas improcedentes.



Mesmo assim, o Sindicato, com muito esforço do Departamento Jurídico,
ainda conseguiu importantes vitórias, como por exemplo: Banco Itaú de
Itanhaém, Banco Nacional de Cubatão, Banco Mercantil de São Paulo,
Banco Industrial e Comercial. Atualmente, estão ainda pendentes de
julgamento os casos do Banco Francês e Brasileiro e Caixa Federal de
Cubatão.

AÇÕES RECENTES

BB:  O Sindicato,  recentemente,  também ajuizou  ações  contra  o  Banco  do
Brasil, pretendendo a revisão da supressão de cláusulas coletivas;
CEF:  Contra  a  implantação  do  novo  Plano  de  Saúde  e  a  edição  de  nova
norma de contrato de trabalho (RH 008);
Banespa: Ação visando os depósitos de FGTS sobre as gratificações semestrais, com
decisão favorável em Cubatão (em 1ª instância).

Alerta à Categoria

Os juízes estão sentenciando atualmente, ao interpretar a lei, que o
Sindicato só pode representar os seus associados, assim em caso de vitória

da ação, só serão beneficiados os sindicalizados.

Interbancos tem início sábado

Interbancos tem início neste sábado dia 23/03, às 8h30, no campo de futebol soçaite Bola na
Rede,  Av.  Saldanha  da  Gama,  177,  na  Ponta  da  Praia/Santos.  Estão  inscritas  13
equipes:Bradesco/S.  Vicente,  Gonzaga,  Centro,  Guarujá,  Praia  Grande  A  e  B;  Real  A  e  B,
Unibanco, HSBC, BBV, Nossa Caixa/Finasa e Banespa. 

Participarão cerca de 130 atletas bancários, o que torna o nosso torneio em um grande
evento de futebol amador da região.

A coordenação do campeonato solicita para que os jogadores que participarão do primeiro
jogo, às 9h, estejam no Bola na Rede impreterivelmente às 8h30. 
Participe desta grande e tradicional festa esportiva realizada pelo Sindicato para

os seus associados e familiares.



lucro incessante é coisa do BC
brasileiro

O lucro líquido acumulado pelos 31 bancos que já apresentaram seus balanços de 2001 somou
R$11,1 bilhões, com crescimento de 111,5% em relação a 2000. O que impressiona é que este montante
é quase idêntico ao desempenho recorde de R$ 12 bilhões de todas as 191 instituições financeiras que
existiam no país em 1999. Ou seja, é a tão propalada concentração de riqueza.

Os  dados  foram  levantados  pela  ABM  Consulting  e  mostram que  como  em 99,  os  bancos
combinaram juros altos cobrados dos clientes e ganhos com a desvalorização do real para conseguirem a
excelente performance em cima da população e do país.

BC e a crise
A alta de juros que o Banco Central praticou em 2001 para garantir a captação de recursos do

exterior contribuiu ainda mais para que os bancos ganhassem rios de fortuna em 2001. O BC elevou de
15,75%  para  19%  os  juros  básicos  da  economia  e  os  bancos  se  aproveitaram da  oportunidade  e
ganharam dinheiro financiando mais títulos públicos. Sua receita com essa atividade aumentou 29,2%
em relação a 2000.

As crises  internas  e externas  que  afetaram a  economia  brasileira  no ano passado,
como a desestabilização da Argentina e o racionamento de energia - também ajudaram as
instituições financeiras. As incertezas econômicas acabaram provocando a desvalorização do
real,  mas  os  bancos,  precavidos,  fizeram  operações  para  se  protegerem  disso  e
paralelamente as suas receitas com operações cambiais cresceu 92%. Será que eles são
"bidus"? É mera coincidência? Ou têm acesso as informações privilegiadas do sr. Armínio
Fraga, presidente do BC? Ótimas perguntas!Com a palavra o BC.

Paralisação no HSBC
A diretoria do Sindicato paralisou a agência do HSBC/João Pessoa, em Santos, das 9h

às 11h, em 07/03/02, para protestar  contra o não pagamento da PLR/PPR aos bancários do
banco Inglês. A manifestação iniciou com uma reunião entre os diretores e os funcionários da
agência,  que deixaram o local  de trabalho e  juntaram-se aos  diretores.  Até o fechamento
desta  edição  o  HSBC  não  tinha  dado  nenhuma  satisfação  sobre  a  questão  e  portanto  a
CNB/CUT  está  programando  uma  avaliação  global  para  determinar  quais  os  próximos
passos a serem dados.

Carazzai deixa rombo de R$ 4,687 bi na
CEF

Ainda  não  foi  nomeado  nenhum  Presidente  para  a  CEF  depois  da  saída  do
demolidor  Emílio  Carazzai  (que  foi  indicado  pelo  PFL  e  pressionado  pelo  partido  a
deixar  o  governo de FHC por  conta  das  falcatruas  de Roseana  Sarney e  seu  marido).
Carazzai  esteve  à  frente  da  Caixa  por  três  anos  e  meio.  As principais  marcas  de  sua
administração foram a divisão da empresa, a suspensão dos direitos dos empregados e
a  demissão  pela  NR008,  tendo  como doutrina  as  medidas  neoliberais  do FMI,  BID e
de FHC. Carazzai estava desmontando a CEF a fim de privatizá-la.



De acordo com matéria  divulgada pelo jornal  Folha  de  São Paulo,  na edição de
12/03,  a  Caixa fechou 2001 no vermelho.  O prejuízo nos  cofres  públicos  é  da ordem
de  R$  4,687  bilhões  e  foi  causado  pelo  ajuste  patrimonial  realizado  por  Carazzai  e
sua equipe em junho de 2001. Só no último trimestre,  Carazzai  do PFL com apoio do
PSDB, já havia detonado      R$ 360 milhões do banco.

informática: novo período, com nova
turma

Em abril terá início uma nova turma no período noturno das 20h às 22h. Este
novo horário facilitará a formação e especialização dos bancários que por força de
suas funções terminam seu expediente mais tarde. 

O curso é apostilado pela Netway onde o conteúdo segue atualizado conforme a
exigência do mercado. Num ambiente descontraído, os alunos participam de aulas

com duração de duas horas em MICROS INDIVIDUAIS. As inscrições estão abertas e
o número de vagas é limitado. Maiores informações pelos fones 3221.4289 ou

3222.2751, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Novos preços
A Colônia de Férias de Caraguatatuba estabeleceu os novos

preços a partir de 01/12/01, os Sócios acima de 14 anos pagam diária
de R$ 20,00 e os convidados R$ 27,00,com direito a pensão

completa. Os  dependentes dos sócios com idades entre 0 à 7 anos
são isentos e de 8 à 14 pagam R$ 10,00 (sócios) e R$13,50

(convidados). A roupa de cama tem uma taxa de R$ 3,00.  Maiores
informações na secretaria do Sindicato ou pelo fone (013) 3223.9040.


