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Conferência Nacional dos Bancários em Junho
Conferência Nacional dos Bancários dá pontapé inicial à

Campanha Salarial 2002/2003

A CNB/CUT realiza, entre os dias 7 e 9 de junho, na cidade de São Paulo, a Conferência Nacional
dos  Bancários.  Na  pauta  estão  a  conjuntura  onde serão  abordados  os  seguintes  temas:  ano
eleitoral, situação econômica do Brasil e do mundo, Sistema Financeiro Nacional (SFN) e o papel
do crédito,  cobrança e propostas de SFN para os programas de governo dos  presidenciáveis;
interferência desta conjuntura em nossa Campanha Salarial; situação dos grandes bancos privados
e  estrangeiros;  situação  e  defesa  dos  bancos  públicos;  manutenção  das  conquistas;  novas
reivindicações;  campanha unificada;  calendário e mídia  de Campanha,  análises do impacto  do
Sistema de Pagamento Brasileiro na questão de postos de trabalho.
No assunto mobilização serão discutidos os mecanismos de envolvimento da categoria, clientela,
sociedade e outros agentes de opinião pública. Portanto, aguardem mais notícias e preparem-se,
porque a Campanha Salarial 2002/2003 está na pauta. "Diante da conjuntura político/econômica
complicada, por ocasião das eleições, em função do neoliberalismo, dos banqueiros, do FMI, de
FHC e seus amigos especuladores, esta Campanha tem que ter a adesão maciça da categoria,
para que sejamos vitoriosos e não se reduzam  mais direitos e postos de trabalho", ressalta Pedro
de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Campanha Salarial dos Financiários

A diretoria do Sindicato realizou assembléia dos financiários no anfiteatro da Sede, dia 09
de  maio,  para  tratar  da  Campanha  Salarial  específica  2002/2003.  Os  financiários
reivindicam 9,46% de reajuste, 10,61% de produtividade, jornada de trabalho de 6 horas
diárias e um piso salarial de R$ 969,84. Isto é uma questão de justiça, pois as financeiras
cresceram e obtiveram lucros exorbitantes iguais ou maiores que os bancos. A luta do
Sindicato é pela incorporação  dos financiários na categoria bancária, pois entendemos
que se trata da mesma ocupação e que os resultados do setor acabam se somando aos
ótimos balanços dos banqueiros.
também é evidente que  como os bancários, eles são acometidos dos mesmos males:
patrões  escravagistas,  acúmulo de funções,  trabalho estressante,  arrocho salarial  e o
famigerado desemprego. Por isso, é muito importante que os colegas empregados em
financeiras ajudem na mobilização e lutem ao lado dos bancários por melhores salários e
uma política social que aumente os postos de trabalho e promova a redistribuição da
riqueza.



Saiba o que é a ALCA
Participe da reunião do Comitê Contra a ALCA , dia 16/05, às 19h, no

Sindicato, com apresentação de vídeo sobre o assunto

Os EUA tratam os brasileiros como lacaios, eles aprovaram restrições à importação
de aço, subsídios ainda maiores à sua agricultura, destituem o embaixador brasileiro da
direção da organização de prescrição de armas químicas, querem nos tirar a Amazônia e
se recusam a assinar o tratado de Kyoto, que controla a emissão de gases do efeito
estufa,  rejeitam  o  tribunal  penal  internacional,  enfim,  são  contra  tudo  e  todos,  mas
querem nos enfiar nas entranhas a tal da Área de Livre Comércio (ALCA) até 2005, sem
debates ou explicações.
Sabemos  que  a  ALCA não trará  nenhum beneficio  para  os povos latino-americanos,
muito pelo contrário nos colocará em posição de matéria humana descartável diante de
americanos e canadenses. Por isso, aproveite a oportunidade para conhecer mais sobre
o assunto e participe da reunião do Comitê Contra a ALCA, com apresentação de vídeo,
dia 16/05, às 19h, no Sindicato, Av. Washington Luiz, 140 (canal 3), em Santos.

Interbancos com muitos gols

E o Interbancos corre solto para a alegria dos boleiros de plantão!!! Neste último sábado teve início
a 1ª rodada da 2ª Fase do campeonato com as partidas entre Real A  4x4 Bradesco Gonzaga e
Bradesco Centro  7x0  Real B.  Na 2ª rodada, no próximo sábado (dia 18),   jogarão:  às 9h45
Bradesco PG/A x Bradesco Gonzaga e às 10h45 Banespa x Real B. Todos os jogos são realizados
no Bola na Rede Futebol Society, na Av. Saldanha da Gama, 177 - Ponta da Praia, em Santos, a
entrada é gratuita. Vá torcer pela sua agência e leve os familiares. O Interbancos é uma promoção
do Sindicato dos Bancários de Santos.

Stress
Os bancários estão sendo atingidos, cada vez mais, por distúrbios psicológicos devido a

pressão nos  locais  de trabalho.   Isto deve-se a perversidade dos banqueiros em lucrar  a
qualquer custo . É importante salientar que isso está levando muitos colegas ao desespero e
até a demissão. 
Portanto, quando você sentir-se deprimido, estressado ou qualquer outro sintoma de fadiga
no trabalho,  dirija-se ao médico o mais  rápido possível,  comunique o banco que está em
tratamento, faça contato com o departamento de saúde do Sindicato (Cidinha ou Clenice -
fone 3223.9040) para ser orientado adequadamente como deve proceder. Não se reprima,
faça o tratamento  e comunique  o banco,  pois  o fato  mais  recente  de um bancário  nesta
situação que não comunicou o banco e nem pediu orientação foi a demissão, isto aconteceu
no Bradesco, mas qualquer um está sujeito a esta arbitrariedade.



Na boca do caixa

Santander: demissão
O grupo Santander divulgou em março lucro líquido de R$ 1,3 bilhão no primeiro exercício fiscal
completo desde a incorporação do Banespa. apesar de alcançar tal resultado graças ao trabalho de
seus funcionários, anuncia que pretende demitir 8 mil bancários na América Latina.

BB
O Banco do Brasil registrou lucro de  R$ 349 milhões no primeiro trimestre de 2002. Esse número
supera em 154,7% ao registrado no mesmo período do ano passado quando o lucro foi de R$ 137
milhões. Entretanto, as condições de trabalho pioram e os salários dos funcionários são arrochados
há quase uma década.

Itaú
O Itaú tornou-se nos últimos tempos o banco que mais demite e escorraça os funcionários. Porém,
os bancários do Itaú deveriam merecer um trófeu por aguentar um demônio como Bob Setúbal e,
ainda, trabalharem para lhe dar lucros cada dia mais monstruosos. Neste primeiro trimestre foram
R$ 503,692 milhões de lucro!!!

Bradesco idem
O Bradesco não fica atrás em questão de inferno, seus funcionários também proporcionaram um
lucro gigantesco neste 1º trimestre: R$ 425,5 milhões.

Acúmulo de riqueza

Temos que acabar com a política de acúmulo de riqueza no setor financeiro, que paralisa a
indústria e em consequência disto, demite em massa todos os setores, arrocha salários e retira
direitos dos trabalhadores, inclusive da nossa categoria.

Estabilidade Provisória

Gozarão de estabilidade provisória no emprego, salvo por motivo
de  justa  causa  para  demissão:  por  60  dias  após  ter  recebido  alta
médica,  quem,  por  doença,  tenha  ficado  afastado  do trabalho,  por
tempo igual ou superior a 6 meses contínuos; por 12 meses após a
cessação do auxílio doença acidentário, independente da percepção
do auxílio acidente, consoante artigo 118 da Lei 8213, de 24.07.91.

 



Sede antiga

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região está alugando sua antiga sede, situada na
rua Riachuelo, 84 - 7º andar, no Centro de Santos. Os interessados devem entrar em contato pelo
fone (13) 3223.9040 ou se apresentarem na Av. Washington Luiz, 140, em Santos/SP.

Novo horário

O Sindicato voltou a atender os associados normalmente das 8h às 18h sem interrupção,
desde o dia 02 de maio, de 2ª a 6ª feira e das 8h às 12h aos sábados.


