Informativo Bancário
Edição nº645 de 24 a 28 de junho de 2002
Campanha Salarial tem início com
Assembléia
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIA: 26/06
HORÁRIO: 19h30
LOCAL: AV. WASHINGTON LUIZ, 140 (SEDE DO SINDICATO), SANTOS/SP
PAUTA: CAMPANHA SALARIAL 2002/03
A diretoria do Sindicato convoca todos os bancários de sua base territorial
para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada nesta quarta-feira (dia
26), às 19h30, na sede do Sindicato, av. Washington Luiz, 140 (canal 3), em
Santos/SP.
A Assembléia tem como objetivo discutir e deliberar sobre a minuta da categoria
bancária para a Campanha Salarial 2002/03, desautorizar a Contec a proceder
negociação, autorizar a diretoria do Sindicato a promover todas as ações de
negociação coletiva, deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos
empregados em razão da contratação a ser realizada, entre outros assuntos de
interesse da categoria profissional. Este é o primeiro passo de mobilização de
nossa Campanha Salarial. Todos os bancários devem participar e integrarem-se
na luta. Compareça!!!

Lançamento do Comitê Itersindical
de Cultura
A diretoria do Sindicato dos Bancários e os demais sindicatos filiados à CUT têm a honra de
convidar todos os trabalhadores, em especial os bancários, a participarem do lançamento do
Comitê Intersindical de Cultura - CIC - que acontece nesta quinta-feira (dia 27), às 20 horas, na
sede do Sindicato dos Bancários, Av. Washington Luiz, 140 (canal 3), em Santos. No lançamento
do CIC haverá exibição do filme "Nós aqui estamos que por vós esperamos".
Na sexta-feira (dia 28), dando prosseguimento as comemorações, todos estão convidados a
assistir ou participar da primeira etapa do "Calouros da Poesia", que será realizada no Sindicato
dos Metalúrgicos, av. Ana Costa/55, em Santos. Para inscrever-se no concurso basta se dirigir as
secretarias dos Sindicatos envolvidos preencher a ficha e obter o regulamento.
Sábado (dia 29), no Sindipetro (av. Conselheiro Nébias, 248), teremos às 20h, apresentação de
show musical com o grupo de Reggae "Casa Rasta", além da performance do artista Zello´s.

Convocação para Assembléia Geral
Ordinária
O presidente do Sindicato dos Bancários de Santos, Pedro de Castro Junior,
convoca todos os associados quites em pleno gozo de seus direitos sociais, para
participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na av. Washington
Luiz, 140, em Santos, dia 26/06, às 18h. Na pauta consta: leitura, discussão e
aprovação do balanço referente ao exercício de 2001, admissão e demissão de
funcionários em 2001 e leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia
anterior.

Regularização de Horas-Extras
Gilberto Trazzi Canteras, diretor de RH do grupo Santander Banespa, afirmou ao comitê de
Relações Trabalhistas, que o banco resolverá de vez o problema das horas extras, regularizandoas. A afirmação foi feita após os representantes dos funcionários voltarem a cobrar do grupo o
pagamento das horas-extras a seus funcionários. Conforme o diretor de RH, a informação seria
colocada na rede através de ITs.
Portanto, só a partir desta data prorrogue sua jornada de trabalho com autorização do gerente,
sempre registrando o horário efetivamente trabalhado. Os representantes dos banespianos
também cobraram a contratação dos estagiários para suprir a falta de funcionários e o pagamento
dos vales alimentação e transporte. Foi denunciado ainda o problema do caixa em dia de pico pois a gratificação recebida é proporcional aos dias trabalhados, mas havendo diferença no caixa, o
bancário é obrigado a pagar o valor integral - a reivindicação foi para que o banco assuma as
diferenças. O custeio de medicamentos aos bancários com doença crônica ou ocupacional também
foi cobrado, pois é negado pelo banco espanhol.

FHC veta anistia aos petroleiros
Como um ditador, FHC demonstra toda a sua truculência ao vetar a anistia dada pelo
Congresso Nacional aos trabalhadores petroleiros, que foram cassados e demitidos injustamente
em 95 por sua iniciativa. FHC, que não se cansa de agredir a democracia, afirma que a iniciativa
dos parlamentares é injusta, pois segundo ele, não beneficia a todos os cidadãos. "A decisão do
Congresso não se trata de benefíciar alguém, mas a reafirmação do preceito constitucional, que
prevê a livre manifestação e organização sindical dos trabalhadores", afirma Silvio Nascimento,
diretor do Sindicato.
A verdadeira intenção é omitir da opinião pública e dos eleitores que sua atitude visava destruir o
poder dos trabalhadores (em suas entidades) para favorecer o grande capital e manter o Plano
Real , que o reelegeria, em 98. Com esta versão para vetar a anistia, FHC tenta poupar o seu
candidato à presidência José Serra de mais um vexame. Sua administração e a destruição do país
irá ser julgada pelo voto popular, que acreditamos será tão implacável como FHC foi e banirá da
vida pública o mais algoz mandatário do Brasil junto com seu pupilo.

Espanha paralisada
Duas grandes centrais sindicais espanholas (UGT e CCOO) paralisaram numerosas
atividades, dia 20/06, contra a redução de benefícios pagos a desempregados, proposto pelo
governo de José Maria Aznar. O sucesso foi total, os primeiros afetados pela greve foram os
serviços industriais noturnos. Os transportes públicos também sofreram os efeitos, assim como o
comércio e o setor administrativo.
A imprensa também aderiu o movimento, os jornais regionais "Deia" "El Diario Vasco", "Egunkaria"
e "Gara" não foram publicados e as transmissões do grupo de televisão pública EITB foram
reduzidas

Curso de militantes da ALCA
A SOBERANIA segundo o Professor Luiz Fernando
Novoa:
O papel do Brasil e da América Latina passa a ser suplementar na ordem da Alca. Seremos
eternamente acessórios dos americanos, sem a possibilidade de projetar e de lutar por margens de
autonomia.
Para que se tenha uma economia do padrão Alca, ou seja, um padrão rebaixado, é preciso
ter, também, uma política de igual padrão. Ou seja, desqualificada. Uma política que seja a
reprodução dos interesses do sistema. Políticos que administrem os requisitos de mercado, que
mantenham a taxa de câmbio como o sistema econômico quer, que mantenham os pagamentos da
dívida externa que estabilizem os fluxos do capital deles. Políticos que desregulamentem as leis
trabalhistas, as leis ambientais, os serviços públicos.
Agenda:
Dia 25/06 - Audiência Pública na sala Ulysses Guimarães(rua XV de novembro, 103 -Centro Santos).

Sede no Centro
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região está alugando sua antiga sede, situada na rua
Riachuelo, 82 - 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.

NA BOCA DO CAIXA
Terceirização

O governo FHC já terceirizou 29.930 postos de trabalho público. Isto representa o repasse de R$
1,5 bilhão a organismos internacionais e prestadores de serviços. A soma já representa 24% de
gastos efetivados com todo o pessoal civil que trabalham no setor.

Micros

O telefone correto de Arlindo Zanaroli, que conserta micros e tem convênio com o Sindicato é 32334720.

Ranking

O levantamento feito em maio pelo Banco Central demonstra que o Banco de Brasília, controlado
pelo governo do DF, lidera o ranking de reclamações; seguido do Santander/banespa, ABN-Amro
(Real), HSBC e Unibanco, entre outros. Resultado da demissão de bancários e aumento de lucros.

BB

O XII Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil será nos dias 5,6 e 7 de julho, no
Rio de Janeiro.O Congresso reunirá cerca de 200 delegados que discutirão o futuro do banco,
Saúde/Cassi, previdência, a situação dos novos funcionários e Campanha Salarial.

HSBC

A Comissão dos Funcionários reuniu-se com representantes do banco nos dias 18 e 19/06, para
tratar do pagamento da segunda parcela da PLR. O HSBC demonstrou intransigência. A Comissão
vai esperar pelo próximo encontro, caso o banco não avance nas negociações retomaremos o
processo de mobilização e paralisações.

