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Sindicato luta contra a
intransigência no HSBC

O Sindicato realizou diversas manifestações, dia 12/04,  em agências do HSBC em Santos e região, para
denunciar  aos  clientes  e a  população a escravização dos funcionários e  o  atropelamento de seus direitos
previstos  em lei  por  parte  do  banco  Inglês.  Na  ocasião  foram entregues  "cartas  abertas  à  população"
explicando que o HSBC não cumpriu o acordo assinado no Ministério Público e retirou a bolsa educação,
além dos funcionários  sofrerem com perdas de benefícios; a exigência de trabalhos extraordinários, inclusive
aos sábados e domingos. Sem falar do brutal arrocho em seus salários, o não pagamento da PLR prevista em
lei e negar-se a cumprir o acordo coletivo não providenciando uniformes, apesar de exigir boa aparência.

As manifestações centraram-se, especialmente, na intransigência do banco em não pagar a
PLR devida desde 1º de março deste ano e colocar a culpa na crise Argentina, mesmo obtendo-
apenas em 2001- mais de R$145 milhões de lucro líquido e um patrimônio líquido de R$1,5 bilhão
nestes anos em que explora o setor financeiro no país. Por tudo isso, o Sindicato com toda a sua
diretoria  vem executando o calendário  de  luta  dos funcionários  do HSBC. Já  foram realizadas
várias  paralisações  e  manifestações  contra  o  descaso  e desrespeito  aos  funcionários  e  a  lei  no
Brasil. " Lembrando seus ancestrais colonizadores ingleses e os senhores de engenho brasileiros, a
diretoria  do  HSBC acredita  que os  trabalhadores  devem trocar  seu suor  somente por  comida",
afirma Pedro de Castro Junior", Presidente do Sindicato

.



diretores realizam manifestação na agência do HSBC da João Pessoa

Atenção associados ativos e
inativos

Expurgos do FGTS
O Sindicato  convoca  todos  os  bancários  sócios  (ativos  e  inativos)  que  tiveram  vínculo

empregatício na vigência dos Planos Bresser (em junho/87), Verão ( de nov./88 até jan/89) e Collor
I (abril/90),  e  também na variação do IPC (em março/90).  A convocação tem como objetivo a
reposição dos expurgos do FGTS. 

Para  isso,  estamos  ajuizando  ações  plúrimas  relativas  a  estes  períodos.  Os  associados
habilitados devem comparecer no Sede do Sindicato,  Av. Washington Luiz, 140- em Santos.  O
diretor Luciano estará de plantão das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para atender os casos.
Entretanto,  é  bom  lembrar,  que  todos  os  interessados  deverão  estar  munidos  dos  seguintes
documentos para dar entrada nas ações:

• carteira de trabalho (páginas da fotografia e verso, das anotações de contratos de trabalho e
da opção do FGTS. Em caso de aposentado, a página da concessão de aposentadoria;

• CPF e RG;
•  Termo  de  rescisão  do  contrato,  em  caso  de  não  estar  mais  trabalhando  no  mesmo

empregador;
•  Extratos  do  FGTS  dos  períodos  correspondentes   (opcional  p/  ajuizar  a  ação,  porém

obrigatório na fase de liquidação).
Obs.: Xerocópia autenticada de todos os documentos acima.



BC e banqueiros manobram para
demitir

O  governo,  por  meio  do  Banco  Central",  sob  o  comando  dos  banqueiros",  irão
golpear  a categoria bancária com uma nova arma de desempregar denominada "Sistema de
Pagamento  Brasileiro"  (SPB).  Este  "facão"  foi  anunciado  como  sempre  em  nome  da
modernidade das operações bancárias e segurança ao sistema financeiro. Mas por trás disto já
comenta-se  que os banqueiros estão sedentos por lucros maiores, quer seja pela vergonhosa
taxa de juros ou  pela redução de despesas através da demissão de milhares de bancários.

Os setores  que serão  mais  atingidos são a compensação  de cheques  e  outros  papéis,
serviços  de  processamento  de  dados  e  tesouraria  com a  criação  do  SPB.  Esta  medida,  do
subserviente BC, poderá gerar a médio prazo mais 30% de desemprego na categoria, em todo o
país,  ou  seja,  cerca  de  120  mil  bancários.  E  este  número  aumenta  se  considerarmos  os
terceirizados e funcionários de financeiras.

O SPB entra em vigor no próximo dia 22 de abril e terá um prazo de seis meses para a
transição do antigo para o famigerado sistema. Com isso, os clientes terão um novo instrumen-
to de pagamentos, chamado TED (Transferência Eletrônica Disponível).Portanto, teremos que
nos  mobilizar  muito  para  garantir  nossos  empregos  com  dignidade.  Participem  das
manifestações  do  Sindicato,  seu  emprego  está  em  jogo.  Até  quando  aceitaremos  idéias
devastadoras.  O  progresso  através  da  tecnologia  somente  terá  crédito  quando  respeitar  a
sociedade e as regras que a sustentam, sendo o "trabalho" um valor imprescíndivel!!!

Debate sobre a ALCA

Como um ato derradeiro para acabar de escorchar os trabalhadores e a população, as grandes

corporações estrangeiras, em especial dos EUA, querem nos empurrar goela abaixo à Área de Livre
Comércio das Américas (a destruidora ALCA). A implantação da Alca apresenta vários riscos para
as Américas Latina e Central,  que são menos industrializadas e têm menos tecnologia.  A Alca
subordina os Estados retirando a soberania de seus governos favorecendo as megacorporações e
multinacionais. Com isso, perdem a autonomia de decidir sobre as regras ambientais e a possibi-
lidade de fomentar o desenvolvimento e construir o bem estar de seus cidadãos.

Também retira o controle de fluxo de capitais e com isso o poder de controlar as crises como
aconteceu no México e na Argentina. A implantação da Alca  gerará a privatização total da energia,
saúde  e  educação,  uma vez que a  Área  inclui  também serviços  e  não  apenas  mercadorias.  Os
trabalhadores serão as maiores vítimas, pois o acordo com a ALCA prevê a desregulamentação das
leis trabalhistas. A consequência será mais desemprego, arrocho salarial, precarização das condi-
ções de trabalho e perda de direitos.

Portanto, participe do debate no Sindicato dos Bancários, dia 16 abril, nesta terça-feira, às
18h30, sobre as consequências que Alca trará ao Brasil  e aos países da América do Sul, com a
presença de Camilla Ribeiro (Coord. Estadual do Plebiscito Contra a ALCA, que será realizado de
1 a 7 de setembro).



Interbancos revela artilheiros
O Interbancos vem revelando verdadeiros goleadores. Nas duas primeiras rodadas

se  destacaram,  Rogério  Ribeiro  do  Bradesco  PG/A,  artilheiro  com 8  gols  e  na  vice
artilharia   Márcio  Gonçalves do  BBV com 6 gols.  A  3ª  rodada ficou  assim Bradesco
Guarujá 3x13 Bradesco Gonzaga, Banco Real B  7x3  Bradesco SV, HSBC  1x9 Real A e
Unibanco 5x5 Bradesco PG A. Os resultados da 2ª rodada são Banespa 4x 7 Bradesco
PG/A, Bradesco SV 6 x 4 HSBC, Nossa Caixa 4x1 Bradesco PG/B e BBV 6 x 3 Unibanco.

Estabilidade Provisória
Cláusula Vigésima Quarta :
A) Gestante - a gestante, desde a grávidez, até 60 dias após o término da licença

maternidade;
b)  O  pai  -  por  60  dias  após  o  nascimento  do  filho,  desde  que  a  certidão  de

nascimento tenha sido entregue ao banco, no prazo máximo de 15 dias, contados do
nascimento.

Inscrições abertas para o período noturno

Os interessados em matricularem-se na nova turma de informática noturna (das 18h às
20h) devem ligar para 3221.4289 ou 3222.2751, das 9h às 12h e das 14h às 18h. 

Esta segunda turma, do período noturno, visa atender aos bancários que encerram
o expediente mais tarde devido as funções e cargos que ocupam. O início das aulas está
previsto ainda para este mês de abril.

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.


