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No Dia do Trabalhador não temos o que
comemorar

Maio já foi um mês diferente de qualquer outro. No primeiro dia desse mês as tropas e
as polícias ficavam de prontidão, os patrões se preparavam para enfrentar problemas e os
trabalhadores não sabiam se no dia 2 teriam emprego, liberdade ou até a vida. Mas isso já faz
algum  tempo.  Hoje  muitos  pensam  que  é  um  feriado  decretado  pelo  governo,  outros
imaginam que é um dia santo  em homenagem  a São José;  e  ainda  existem alguns  que
sonham que foi seu patrão que inventou o dia especial para oferecer um churrasco.

As origens do 1º de Maio estão ligadas as propostas dos trabalhadores organizados na
Associação  Internacional  dos  Trabalhadores  (AIT),  que  declararam  um  dia  de  luta  pela
jornada de oito horas de trabalho. Mas foram os acontecimentos de Chicago, em 1886, que
deram o seu definitivo significado de Dia Internacional dos Trabalhadores. Quando milhares
de trabalhadores foram às ruas exigir a jornada máxima de 8 horas de trabalho e quando
houve um massacre feito pela  polícia  que matou mais  de 100 trabalhadores  e aprisionou
dezenas  de  militantes  operários.  Sendo  que  alguns  foram  condenados  à  forca  como
retaliação às justas reivindicações manifestas naquele ano. No século XIX e início do XX era
comum o trabalho de crianças, operárias grávidas e trabalhadores ao longo de extenuantes
jornadas  de  12,  15,  18  horas,  que  deram  origem  a  tradicional  jornada  de  sol-a-sol  dos
agricultores.
É importante que todo  trabalhador saiba que centenas foram mortos, presos e torturados por
lutarem neste e em muitos dias para que tivéssemos hoje direitos trabalhistas e não fossemos
escravizados como querem,  atualmente, o FMI e FHC, com a retirada dos direitos que
conquistamos com muita luta. Portanto, comemore o 1º de Maio mobilizando-se contra a
miséria, contra o desemprego, contra a usurpação dos direitos dos trabalhadores e pela
moralidade política.

Salário Mínimo
Outra  batalha  é o salário  mínimo,  mesmo que  não  sejamos  pagos  com um salário

mínimo a luta para o seu aumento justo é primordial e está atrelada diretamente ao índice de
reajuste de nossas remunerações. Precisamos ter claro isso e exigir do governo o aumento
real do mínimo, que segundo o Dieese deveria ser hoje de R$ 1.100 e não somente R$ 200.
Portanto, venham participar do ato contra a ALCA,  a retirada dos direitos trabalhistas e por
um salário mínimo justo, que será realizado pela CUT, dia 1º de maio, no conjunto
habitacional dos Estivadores, a partir das 9h, na Zona Noroeste, em Santos.



Italianos lutam para manter leis
Os trabalhadores brasileiros precisam lutar por seus direitos trabalhistas como os italianos estão
fazendo. Lá, na última terça-feira (dia 16/04), as três maiores centrais sindicais  lideraram uma
greve geral em toda a Itália, mobilizando cerca de 12 milhões de trabalhadores. Escolas, bancos,
agências dos correios e prédios do governo ficaram fechados durante a greve de um dia.  Os
serviços públicos de transportes rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos foram interrompidos.

Além de tudo isso, o protesto afetou as retransmissões de TVs e rádios do país e nenhum
jornal foi publicado no dia da greve geral demonstrando a garra dos italianos contra a globalização,
a política neoliberal selvagem de mais um fantoche dos EUA, o premier da Itália, Silvio Berlusconi.

Assim  como  no Brasil,  a  Itália  quer  desregulamentar  as  Leis  Trabalhistas,  mas  o  povo
italiano conscientizou-se e mobilizou-se para a paralisação geral do país.
Nós trabalhadores brasileiros devemos garantir nossos direitos com maior participação e opinião
contra o que é imposto por governos que não têm identificação com os anseios da população.
Portanto devemos nos inspirar nos companheiros italianos e participar mais ativamente das
manifestações populares.

SOMAR: Sistema de exploração no
Banespa

Vender, vender e vender é o único lema do Santander Banespa. A exploração dos
funcionários tem um novo sistema, o SOMAR, aliás é um nome adequado para quem tem
apenas o objetivo de concentrar renda sem dar nada em troca, escravizar e retirar direitos. Ou
seja, o banco espanhol não tem responsabilidade social alguma no Brasil.

Conforme a cartilha distribuída internamente,  o sistema visa incrementar  as vendas,
ampliar o relacionamento comercial  e a rentabilidade. Portanto metas serão estabelecidas,
dando início a pressão nas reuniões de comparação entre o realizado, a meta e a receita. Os
valores apurados a cada dois trimestres serão creditados ao final do semestre, para efeito de
prêmios, caso as metas sejam alcançadas.

Entretanto,  o  buraco é mais  embaixo,  o  Santander  Banespa  está empurrando  seus
funcionários para que façam seus salários ficarem atrelados ao cumprimento de metas. O
bancário não tem mais hora  sua jornada tornou-se indefinida, assim como sua remuneração.
No início parece vantajoso, mas após algum tempo vira uma armadilha, pois se o bancário
não tiver perfil de "mascate" é rua!!!

Reposição dos 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.

Gols são a característica do
Interbancos

A 4ª  rodada  do  Interbancos  realizada  no  último  sábado  teve  muitos  gols,  uma
característica que vem se acentuando a cada edição do Campeonato dos Bancários, os
placares  ficaram  assim:  Bradesco  Centro  12x0  Bradesco  PG/B,  BBV  5x5  Banespa,
Bradesco Guarujá 1x13 Nossa Caixa e Bradesco SV 0x15 Banco Real/A.

Para a moçada ficar interada, na 5º rodada, que será realizada no próximo sábado
(dia 27),  jogarão Banco Real/B x HSBC, Nossa Caixa x Bradesco Gonzaga, Banespa x
Unibanco e Bradesco Centro x Bradesco Guarujá. 

Como a 1º fase está quase terminando faltando apenas duas rodadas as disputas
entre as equipes estão mais acirradas e as goleadas são inevitáveis.

Compareça  com  sua  família  e  torça  pelo  time  de  sua  agência.  Os  jogos  são
realizados no Bola na Rede, Av. Saldanha da Gama, 177, em Santos.

Debate dia 24/04 no Sindicato
A implantação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) destrói a soberania do povo

latino-americano e leva seus países à submissão diante dos EUA, nas áreas da cultura, da justiça,
das leis trabalhistas e até da defesa militar. A ALCA retira a liberdade e a dignidade das populações
latinas.
Por isso, convidamos os diversos segmentos organizados e a sociedade da Baixada Santista para
debate e Formação do Comitê Municipal de Santos do Plebiscito da ALCA, dia 24/04, às 19h, no
Sindicato dos Bancários de Santos e Região, Av. Washington Luiz, 140, no bairro da Encruzilhada,
em  Santos.  Maiores  informações  com  Cidinha,  pelo  fone  3223.9040."SOBERANIA  SIM ALCA
NÃO".

Os dez piores



O Banco Central divulgou a lista dos bancos que mais maltratam seus clientes são eles, por
ordem de classificação:Conglomerado Santander, HSBC, ABN Amro, Unibanco, Caixa Econômica
Federal, Bradesco, Itaú, BB, Banrisul e Nossa Caixa.
E ainda, os banqueiros querem derrubar o Código de Defesa ao Consumidor , se isto acontecer
será um salve-se quem puder.  Com ganhos extraordinários, os maiores do mundo, os banqueiros
querem mais facilidade para explorar os clientes e ficarem sem qualquer punição.

Vale transporte
Os bancos concederão o vale-transporte por meio de pagamento antecipado, em dinheiro, até o 5º
dia útil de cada mês. Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do artigo 5º da Lei 7418, de
16/12/85, o valor da participação dos bancos nos gastos de deslocamento do empregado será
equivalente a parcela que exceder a 4% do seu salário base, neste compreendidos salários e as
verbas fixas.

Sorteio de bolsa de estudos
A diretoria informa a todos os associados que no próximo dia 30 (terça-feira) estará sorteando uma
bolsa de estudos para o curso de informática do Sindicato. Os interessados em concorrer devem
atualizar o seu cadastro na secretaria do Sindicato ou no site www.santosbancarios@uol.com.br.
Aproveitamos para convidar a todos que queiram presenciar o sorteio dia 30, às 18h30, em nossa
sede. Participe- concorra você também!!!

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 (13) 3223.9040.


