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Bancários reivindicam 13,39% de
reajuste
Os Bancários de todo o Brasil, que participaram da IV Conferência Nacional,
realizada de 7 a 9/6, em Guarulhos/SP, decidiram reivindicar nesta campanha salarial um
reajuste de 13,39% (sujeito a alteração conforme a alta ou diminuição da inflação dos
meses subsequentes) . Este índice é composto de:
5,93% referente à inflação de setembro de 2001 a agosto de 2002, calculado pelo ICV do
Dieese (com previsão inflacionária de 0,30% nos meses de junho, julho e agosto);
2,65% referente ao resíduo inflacionário de setembro de 2000 a agosto de 2001. Isto é
referente ao acordo do ano passado, quando os bancários reivindicavam 8,30% e os
banqueiros concederam apenas 5,5%;
por fim, 4,28% de produtividade.

ESTRATÉGIAS

Também foram aprovadas, pelos delegados, as estratégias de campanha e proposta de mesa
única de negociação entre os setores privado, estadual e federal, unificando e fortalecendo a
categoria. Estão inclusos nas estratégias: intensificação da mobilização e o fortalecimento dos
bancários, a defesa do emprego, a redução da jornada, a denúncia das conseqüências das
privatizações dos bancos e fusões ou incorporações. A construção de alianças com clientes e
movimentos de defesas dos direitos dos consumidores e destaque da importância da função social
do crédito. Entretanto, para que isso aconteça é necessário que a categoria tenha uma maior
participação na luta por melhores condições de vida e de trabalho. A minuta será entregue à
Fenaban no dia 10 de julho.
O Presidente do Sindicato, Pedro de Castro Junior, ressalta a importância do engajamento de
todos os bancários: " Não adianta reclamarmos individualmente no dia-a-dia sem uma ação
coletiva. A única maneira de conquistarmos um reajuste digno, mais benefícios e direitos é
participando das mobilizações e assembléias indicadas pelo Sindicato", finaliza.

PREVI
Outro assunto de grande relevância, a intervenção na Previ, levou os participantes da IV
Conferência a aprovar uma moção de repúdio aos interventores nomeados por FHC e de apoio aos
diretores eleitos pelos funcionários e que foram destituídos de seus cargos pelos interventores.

Fique esperto, querem retirar
seus direitos

A diretoria do Sindicato está careca de alertar que os banqueiros não dão trégua e que a cada
ano as Campanhas Salariais têm se tornado mais difíceis por conta do apoio de FHC aos
banqueiros. A compra de sentenças nos tribunais de justiça do trabalho, pelo governo federal
e por patrões,exigindo que os índices não ultrapassem a inflação acertada com o FMI,
principalmente em São Paulo (conforme matéria da revista Isto É). A falta de entusiasmo dos
bancários na luta por melhores salários e condições de trabalho é mais uma dificuldade que
sentimos.
Para se ter uma idéia vejam o que os banqueiros querem fazer com nossos direitos
adquiridos com muita luta e greves durante décadas: A Fenaban apresentou em reunião com
a CNB/CUT seus objetivos claros de discutir a regulamentação da 7ª e 8ª hora, contrato
parcial de trabalhadores para dias de pico e possibilidade da abertura das agências aos
sábados, domingos e feriados. A Executiva Nacional dos Bancários reforçou que a lei garante
a jornada dos bancários de 6 horas e o que é feito além disso deve ser pago em hora-extra.
Os Sindicatos defendem que sejam abertos dois turnos de trabalho e redução da jornada para
5 horas, repudia o contrato parcial ou a abertura das unidades de domingo a domingo. Pense
bem e venham defender seus direitos!!!

Real A é o Campeão
A final empolgante do Interbancos(Tradicional capeonato de futebol soçaite dos bancários)
que aconteceu no último fim de semana consagrou o Real A novo campeão e como vice o
Bradesco/Centro, numa partida disputada e ganha pelo Real por 2 x 1.Os bancários do Real/A
estão de parabéns pelo excelente futebol e espírito de equipe demonstrado durante o torneio. Em
3º ficou o Bradesco/PG - A e em 4º a equipe do Real B. Com bom entrosamento destacaram-se
como artilheiro e vice do campeonato, Lúcio Fábio com 18 gols e André Luiz com 17, ambos do
Real/A, que judiaram as defesas adversárias. Já o Bradesco/Centro revelou Carlos Moraes como o
goleiro menos vazado do Interbancos 2002. Com bom público, o torneio vem crescendo a cada
ano. O Interbancos é uma promoção do Sindicato dos Bancários Santos e Região.

Banco enrola para negociar
A diretoria do HSBC, o banco inglês, cancelou a reunião com a Comissão de
Empregados pra tratar do pagamento da 2ª parcela da PLR - atrasada desde março. O
encontro estava marcado desde o dia 29/05, em Curitiba/PR. A data foi acertada na última
mesa-redonda entre os representantes dos funcionários e os dos banqueiros, quando, aliás,
os prepostos do Banco comprometeram-se a levar uma decisão definitiva.
Esta demonstração de desprezo pelas causa trabalhistas legais dos bancários e, em
especial, dos funcionários do HSBC não será esquecida e aumenta nossa responsabilidade
(entidades sindicais com o apoio da categoria) em nos mobilizarmos cada vez em maior
número para garantir nossos direitos e um reajuste salarial digno. Dirigentes sindicais do país
todo assinaram e enviaram uma carta a David Bud, vice-presidente do HSBC, condenando a
falta de disposição em negociar.

CONVÊNIOS
ALMANAQUE
O Almanaque bar, gastronomia, cultura e arte, na rua Oswaldo Cochrane, 129, Embaré - Santos, assinou
contrato com o Sindicato e dá 10% de desconto aos associados e dependentes do nosso Sindicato.

Brastemp

O Sr. José Barbosa de Andrade firmou convênio em nome da Brastemp Compra Programada para dar
atendimento especial aos nossos associados. Para isso, é só ligar para 3232.7942 ou ir até a rua Carvalho
de Mendonça, 235/05.

Acupuntura
O acupunturista Roberto Coutinho firmou convênio com o Sindicato é oferece 20% de desconto aos
associados que necessitarem de tratamento com acupuntura, doin, shiatsu, quiropatia e etc.. A clínica fica na
rua Governador Pedro de Toledo, 118 - em Santos. Maiores detalhes pelo fone (13) 9714-9411.

NA BOCA DO CAIXA
Lula

A grande maioria dos delegados que participaram da IV Conferência Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro aprovaram o apoio à candidatura de Luis Inácio Lula da Silva.

Previ
Companheiros da Coordenação da Campanha em Defesa da Previ pediram apoio aos deputados
federais, percorrendo seus gabinetes no Congresso Nacional, pelo fim da intervenção. Essa é uma
das diversas ações que estão sendo tomadas.

Itaú
Assédio Moral: superintendentes e gerentes estão sugerindo a utilização de roupas decotadas ou
saias justas às bancárias do Itaú, para atrair clientes. O sindicato e você bancária têm que
denunciar - ligue 3223.9040.

Cultura
O Comitê Intersindical de Cultura - CIC - promove o concurso "Calouros da Poesia". Os
interessados devem retirar o regulamento e as fichas de inscrição na secretária do Sindicato. As
inscrições encerram dia 27 de junho.

CEF
Não se esqueça!!! A assembléia para eleger os delegados que irão representar os empregados da
CEF de nossa base no Congresso Estadual é hoje (dia 18), às 19h, na Av. Washington Luiz, 140
(sede do sindicato).

CUT
A Central repudia de forma veemente a morte do jornalista Tim Lopes, mais uma vítima de um
sistema excludente, estúpido e irresponsável.

Curso de militantes da ALCA
Nos próximos informativos destacaremos mais pontos importantes levantados pelo
professor Luis Fernando Novoa, no curso, como o abaixo:
ECONOMIA
"Do ponto de vista econômico, a periferica América Latina vai oferecer aos Estados Unidos toda a
disponibilidade de matérias-primas. Produziremos exatamente aquilo que eles precisarem. A nossa
agricultura não será para alimentar o nosso povo e não vai ser para formar cadeias agroindustriais

exportadoras. Nós produziremos o que eles mandarem. Já a nossa indústria fará apenas
montagens, nós reduziremos os custos sistêmicos das estruturas industriais".
Agenda:
Dia 21/06 - Debate sobre a ALCA com o jornalista José Arbex Jr., às 19h, na Unisantos, rua
Euclides da Cunha, 247;
Dia 25/06 - Audiência Pública na sala Ulysses Guimarães(rua XV de novembro, 103 -Centro Santos).

Diga Não à ALCA
Plebiscito de 1 a 7 de setembro

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.

Colônia de Férias
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.

