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Contec é investigada pelo TST
Apesar de desautorizada pelos funcionários da CEF a proceder qualquer tipo de negociação
com a Caixa, a Contec, de olho no desconto assistencial de R$28,75 por bancário e na liberação de
seus dirigentes sindicais permitiu-se outra vez ser usada pela CEF para que a empresa tivesse
meios de fugir e não aplicar a Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, além de impor aos
empregados a alteração do Pams, o reajuste zero e o rebaixamento de direitos.
Por isso, os empregados da Caixa através de seus legítimos representantes decidiram
acabar para sempre com esta malandragem entre a Caixa e a Contec. A assinatura do acordo
coletivo contra a vontade e os interesses dos bancários, além de ter sido desautorizada e
denunciada como golpe é objeto de dissídio de natureza jurídica no TST. Já ocorreram três
audiências de conciliação para tratar do assunto, na última, dia 11/03, o então presidente do TST,
Almir Pazzianoto, havia dado 72 horas para a farsante Contec apresentar comprovação de que
representa os sindicatos para firmar acordo com a Caixa.
A nova audiência está agora nas mãos do novo presidente, ministro Francisco Fausto. Os
empregados da CEF estão mordidos de raiva e cobram a aplicação da Convenção Coletiva
Nacional dos Bancários que lhes foi retirada pela Contec.

Encontro Nacional dos
Funcionários do HSBC
No Encontro Nacional dos Funcionários do HSBC, realizado dia 17 de abril em
Curitiba/PR, foi feita uma avaliação das atividades de protesto pelo não pagamento da
segunda parcela da PLR, que concluiu que a insatisfação dos funcionários é grande, mas
ainda não foi traduzida em grandes mobilizações, apesar de os sindicatos terem se
envolvido ativamente nas atividades. Portanto é preciso continuar este processo e iremos
exigir a reabertura imediata das negociações com o HSBC, que ficará a cargo do
COE/HSBC.
Entretanto, se não houver avanço por parte do banco vamos continuar com as
manifestações e paralisações, em todo o país;
encaminhar denúncias aos
parlamentares, em âmbito federal, estadual e municipal; denunciar o casuismo ao
movimento sindical inglês, a OIT e preparar um documento/jornal em inglês, para ser
distribuido aos bancários e clientes do HSBC em Londres. Também esta previsto
construir uma grande GREVE em Curitiba.

1º de Maio é dia de mobilização

O ato deste 1º de Maio realizado pela CUT tem o objetivo de demonstrar toda a
insatisfação dos trabalhadores que vem sendo massacrados pelo governo neoliberal de FHC. Este
Dia do Trabalhador marcará mais uma vez a nossa união e luta contra a retirada dos direitos
trabalhistas regidos pela CLT, contra a implantação da ALCA e por um salário mínimo digno!!!

A manifestação também contará com show, trio elétrico, teatro e balões de gás. Tudo isso
na Praça Eng. Francisco Prestes, na Vila São Jorge (em frente ao conjunto habitacional dos
Estivadores), na Zona Noroeste, em Santos, a partir das 9h.

VOCÊ NÃO PODE PERDER!!!!!

NA BOCA DO CAIXA
Santa Cecília
Lembramos que todos os associados do Sindicato têm 10% de desconto nas mensalidades de
qualquer curso ministrado na Universidade Santa Cecília, maiores informações pelo fone
3223.9040

Interbancos

Para os boleiros de plantão, a última rodada da 1ª fase será neste sábado com os seguintes jogos:
Bradesco Centro x Nossa Caixa, Bradesco PG/B x Bradesco Gonzaga

Ingleses
No dia 12/04, o HSBC foi autuado pela DRT de Curitiba, por exigir que os funcionários
pernoitassem nos locais de trabalho, como forma de driblar a greve.

Itaú I

A Ceic, a maior unidade do banco, está demitindo os funcionários com mais anos e experiência
para economizar com o anuênio. Com o lucro recorde obtido, isso é ou não caso de polícia e
mobilização contra o sovina Bob Setúbal.

Itaú II

A diretoria lembra que esse fato é reflexo da venda do anuênio no qual nos posicionamos
contrariamente. A categoria, em plebiscito manipulado, acabou aceitando, apesar dos evidentes
interesses dos banqueiros.

Unibanco
A COE cobrou o fim das demissões, apresentou propostas para mudanças no plano de saúde e
criticou o programa de segurança. Nova negociação acontece nesta sexta- feira dia 3/05.

Você gosta de cantar?
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região traz mais essa novidade para você,
estamos formando o CORAL DOS BANCÁRIOS. Para participar não é preciso saber música,

nem ter experiência em canto, apenas boa vontade e dedicação. O repertório será bem
variado, com muita MPB, além de erudito e popular de outros povos.
O Coral objetiva aproximar as pessoas, sensibilizar através da música. Visa também o
crescimento individual, promovendo relações mais saudáveis e aliviar o "stress" do dia-a-dia.
O intuito é despertar nas pessoas a vontade de se dedicar a esta atividade, gerando prazer e
levando a uma vida harmoniosa e feliz.
O canto é a primeira expressão da musicalidade humana, desabrochando nos seres
humanos ainda bebês. Cantar é algo natural, é espontâneo, expressa um sentimento. Cantar
faz bem à saúde física e mental. Por isso, dizem que "quem canta seus males espanta".
Em meio a uma cultura de massa, o canto coral é uma alternativa a "mesmice" musical
à qual estamos acostumados, uma oportunidade de voltarmos a ter uma relação mais ativa
com a música e não apenas como ouvintes.
A voz é um instrumento que todos podem "tocar" e não exige conhecimento de teoria
musical. Maiores informações e inscrições na Secretaria do Sindicato. Experimente!!!

Banespa é uma mina de dinheiro
A sede voraz dos espanhóis por lucros através da escravização de seus funcionários
está dando certo com o apoio do governo federal. Para o Santander, a compra do Banespa,
vendido por FHC, foi um negócio da China, enquanto que para o povo de São Paulo e os
banespianos foi um perda incalculável. O banco lucrou somente no primeiro trimestre deste
ano R$ 526,292 milhões, um crescimento de 411,41% em relação ao resultado do mesmo
período de 2001 (R$ 102,909 milhões). Esta cifra é cerca de metade de todo o lucro da
instituição no ano passado.
Logo no primeiro ano – 2001 - após ser privatizado, o Banespa já havia lucrado R$
1,089 bilhão, o patrimônio do banco já atinge R$ 2,992 bilhões, os empréstimos totalizaram
R$ 4,708 bilhões e o Banespa teve no final de dezembro/2001 depósitos de R$ 9,279
bilhões. A sua privatização concretizou-se em 20 de novembro de 2000, o Santander
comprou-o por R$ 7,05 bilhões.
Portanto, não precisa ser economista ou matemático para enxergar que os espanhóis
receberam o banco quase de mão beijada de FHC e seus privatistas de plantão e a trabalho
do FMI, pois em menos de dois anos eles já sairão no lucro. Os espanhóis agem com a
concordância das autoridades, desrespeitam as leis e enganam a população. A ganância
continua, o banco acaba de reajustar suas tarifas e implantar contenção de despesas faltando
até água e papel higiênico nas agências.

Auxílio refeição Cláusula 14º

O auxílio refeição será concedido, antecipada e mensalmente, até o último dia útil do mês anterior ao
benefício, à razão de 22 dias fixos por mês, inclusive nas férias e até o 15º dia nos afastamentos por doença
ou acidente de trabalho. Nos casos de admissão e de retorno ao trabalho do empregado no curso do mês o
auxílio será devido proporcionalmente aos dias trabalhados. Em qualquer situação não caberá restituição dos
tíquetes já recebidos. O empregado poderá optar, por escrito e com a antecedência mínima de 30 dias, por
tíquete alimentação, sendo possível mudar a opção após o transcurso de 180 dias.

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 (13) 3223.9040.

