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Governo compra sentenças em tribunais
O governo FHC e sua hegemonia construída pelos partidos da aliança (PFL - PTB
- PMDB - PPB e adesistas de plantão), comprometem a democracia.
A edição nº1703 da Revista "ISTO É" traz uma matéria denunciando toda a
podridão nos tribunais de justiça do trabalho de São Paulo e como o PSDB desintegrou a
moral de juízes para manter o REAL a todo e qualquer "preço".
Segundo o empreiteiro Fábio Monteiro de Barros, algumas práticas imorais e ilícitas
realizadas pela turma do Planalto foram a compra de "sentenças", a pressão nos juízes
do TRT/SP(Tribunal Regional do Trabalho) para que as campanhas salariais não
ultrapassassem índices mínimos de reajuste e as greves fossem consideradas ilegais, o
envolvimento de FHC com o juiz ladrão "Nicolau Lalau", entre outras falcatruas contadas
por Barros para dois advogados que gravaram e filmaram a conversa.
Os trabalhadores devem rechaçar as formas adesistas e vendilhonas do tucanato e
preparar-se para uma das mais difíceis lutas desde da década de 30: Restabelecer a
moralidade e o respeito à democracia dentro das instituições, mantendo fortes
mecanismos legítimos de intervenção no poder, fazendo da luta e organização o caminho
das grandes mobilizações.

Campanha Salarial 2002/2003
A Campanha Salarial dos Financiários já está em andamento, com data-base em 1º de
junho, eles reivindicam reajuste de 9,46%, pelo ICV Dieese, correspondente de junho/01 a maio/02,
mais 14,33% referente ao resíduo inflacionário de julho/94 a maio/01 (desde a implantação do
Plano Real); produtividade de 10,61%; auxílio-educação igual ao da categoria bancária; igualdade
de oportunidades e o cumprimento da legislação em relação aos portadores de necessidades
especiais.
A pauta foi entregue ao setor patronal em 15/05 e na primeira rodada de negociações a
intransigência por parte das financeiras imperou, a próxima rodada será dia 06/06.

Banqueiros ampliam fortunas no Real

O acúmulo de fortunas pelos banqueiros cresce assustadoramente, enquanto os
trabalhadores e, em especial, os bancários vêm sofrendo arrochos e perdas de direitos e
benefícios. Os bancos foram abençoados pelo privatizador Plano Real implantado pela equipe
econômica de FHC. Nesta Campanha Salarial 2002/03 temos que nos mobilizar, pois é a única
maneira de enfrentarmos o terror da política salarial de FHC e de seus apaniguados, os
banqueiros. Veja na tabela abaixo, a evolução dos lucros obtidos pelos banqueiros, em 94,
quando foi colocado em prática o Plano Real, em comparação ao garantido em 2001 e constate o
aumento avassalador de mais de 1000% de lucratividade, que foi para o bolso destes agiotas
legalizados. Isto num Brasil de famintos e desempregados, onde a grande maioria dos
trabalhadores recebe até e apenas 1 salário mínimo mensal. Em contrapartida, estão os
banqueiros, políticos corruptos e empresários sem escrúpulos. Compare a tabela, mas não fique
apenas indignado, reaja!!!

Os fabulosos lucros dos banqueiros no Plano Real
BANCOS
Banco do Brasil
Bradesco
Itaú
Unibanco
Banespa
ABN/AMRO
Safra
Nossa Caixa
TOTAL

1994
108.379
445.712
320.167
120.386
-342.133
71.180
110.442
64.224
898.285 milhões

2001
1.081.952
2.170.130
2.872.224
971.941
1.089.198
370.461
397.660
304.951
9.258.517 bilhões

Congresso Nacional
Atenção! Nos dias 5, 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, acontece o XIII Congresso
dos funcionários do BB. Durante o Congresso serão debatidos temas como o projeto
para o Banco do Brasil, Saúde e Previdência (Previ e Cassi), além da Campanha Salarial.

Previ
A direção do BB tenta por todos os meios eliminar a representação do
funcionalismo na Previ, a exemplo do que fez com a Garef. A última foi uma liminar obtida
pelo banco para suspender a processo eleitoral para escolha dos representantes dos
funcionários nos conselhos deliberativo e fiscal da Previ.

Doença ocupacional

O Bradesco, mesmo sentado sobre fabulosos lucros ano-a-ano, principalmente após a
implantação do Real, tortura cada vez mais seus funcionários. As condições de trabalho são
insuportáveis dentro das agências: ameaça de demissão, pressão, hora extra forçada, salários
baixos, redução de direitos, metas inatingíveis e, como consequência, doenças ocupacionais.
Como já alertamos, no informativo nº 640, os empregados estão sofrendo distúrbios
psicológicos e não fazem o tratamento ou quando fazem não comunicam o banco, que os demite.
Aconteceu na Baixada e em Salvador/BA, onde há 30 casos de funcionários doentes, sendo que 16
foram demitidos. Se você sentir depressão, estresse ou qualquer outro sintoma de fadiga procure o
departamento de saúde do Sindicato, faça o tratamento e comunique o RH.

A grande final
A grande final trará alegria para os campeões e tristeza pelo término deste grande
evento futebolístico amador realizado pelo Sindicato para seus associados. Portanto, não
perca as partidas finais (adiadas em decorrência do jogo da seleção brasileira dia 8/6) que
serão realizadas dia 15 de junho, com início previsto para as 9h45 . Jogarão pelo título de
campeão Real A x Bradesco Centro e pelo 3º lugar Real B x Bradesco Praia Grande.
As semifinais também foram empolgantes dia 1/6, os resultados ficaram assim: Real A
7 x 3 Real B, Bradesco Centro 4 x 2 Bradesco Praia Grande. Traga sua torcida e venha
participar desta festa.

redução da jornada
A CUT e o Dieese lançaram o Fórum Eletrônico pela Redução da Jornada de
Trabalho, que pode ser acessado pelo endereço http://www.tempolivre.org.br/. O Fórum
quer propiciar à população um amplo debate sobre o tema, aprofundando conhecimentos
e reunindo uma grande quantidade de informações sobre o significado da redução da
jornada de trabalho, além de oferecer elementos para a elaboração de propostas para a
sua efetiva implementação.
O Fórum Eletrônico conta com seções dedicadas à informação sobre o tema,
serviços como correio, links e para a pesquisa e debates. Por fim, o quadro é completado
com um boletim informativo sobre o conteúdo, objetivos e as iniciativas do Fórum.

Na Boca do Caixa

Banespianos
Atenção: o exame médico periódico pode substituir o demissional, quando realizado até 135 dias
antes da demissão. Portanto, se você for demitido dentro desse período, não será necessário
realizar exame demissional. Preste muita atenção em todas as anotações feitas pelo médico e
confira o atestado de saúde ocupacional antes de assinar.

Real
O banco e as empresas AMRO no Brasil divulgaram o lucro líquido de R$ 246,2 milhões no 1º
trimestre deste ano. Isto representa um crescimento de 23,5% sobre o resultado do mesmo período
em 2001. Precisamos exigir a nossa parte nestes fabulosos lucros. Viver nesta miséria não dá
mais!!!

CUT

A Central deliberou realizar no dia 25 de julho, um Dia Nacional de Mobilização Contra a
Flexibilização dos Direitos e em Defesa da Reforma Agrária, por mais e melhores empregos e pela
redução da jornada de trabalho. Vamos participar!

Bradesco

A Comissão de Organização do Bradesco reúne-se nesta quarta-feira. Serão discutidas a
Campanha Salarial, Banco Postal e a situação de emprego no banco.

Parabéns
O Sindicato parabeniza o caixa bancário modelo de Vicente de Carvalho, Laerte (CEF) e a
funcionária bancária modelo Lilian (Bradesco) segundo pesquisa do Instituto Max-Lider, que
consultou 300 pessoas no Guarujá/Vicente de Carvalho.

Curso de militantes da ALCA
O Comitê do Plebiscito da Alca da Baixada Santista realizou uma atividade dia 25/05, no Sindicato,
o Curso de Militantes da Alca com o professor e sociólogo Luis Fernando Novoa, mestre em
Ciências Políticas pela Unicamp, professor da Unip de Campinas e da coordenação da ATTAC
(Associação pela Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos) de Campinas.
O curso reuniu mais de 75 pessoas, entre dirigentes sindicais, representantes religiosos, partidos
políticos, movimento de mulheres, estudantes, movimento sociais e populares e profissionais
liberais.Nos próximos informativos destacaremos alguns pontos importantes levantados pelo
professor Luis Fernando Novoa no curso.
NOSSA AGENDA
Dia 04/6 - Debate sobre ALCA,Campus Saúde/Unisantos;Dia 07/6- Reunião organizativa do "Grito
dos Excluídos", Igreja Sagrado Coração de Jesus Av.Bartolomeu de Gusmão, 114/Santos.

Sede no Centro

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.

Atenção

A Federação dos Bancários de SP/MS comunica a todos os associados do Sindicato que a Colônia
de Férias de Caraguatatuba estará fechada no período de 04/6 até 05/07/2002, por motivo de férias
dos funcionários.

