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Negociações iniciam 

dia 2 de agosto

A  primeira  rodada  de  negociações  da  Campanha  Salarial  2002  dos
bancários foi confirmada pela Fenaban para esta sexta-feira - dia 02/08 - em São
Paulo,  às  15h,  com  a  presença  da  Executiva  Nacional  dos  Bancários  e  da
Fenaban. 

Os bancários reivindicam em 2002 uma reposição de 13,39%. Este índice é composto
pela inflação estimada pelo ICV-Dieese (5,93%), resíduo inflacionário de 2,65% referente à
diferença entre o período de setembro de 2000 a agosto de 2001 e mais 4,28% do aumento
do índice de produtividade. Também é cobrado da Fenaban um piso inicial de um salário
mínimo do Dieese, que atualmente tem o valor de R$ 1.121,53 para o pessoal de escritório, R$
1.584,88 como piso de caixa, R$ 1.906,60 para o 1º comissionado e R$ 2.523,44 para o
primeiro gerente.
"Entretanto, voltamos a afirmar que todos os bancários sem exceção devem tomar parte desta
luta - por melhores salários e condições de trabalho e vida - participando ativamente da
manifestações  e  paralisações  organizados  pelo  sindicato.  Somente  com  o  trabalho  e
mobilização coletiva conseguiremos conquistar  direitos,  enquanto trabalhadores",  reafirma
Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Encontro de bancários do setor privado
O  1º  Encontro  de  Bancos  Privados  voltado  para  a  base  da  categoria

da  região  Sudeste,  realizado  no  Rio  de  Janeiro,  teve  saldo  positivo.  O
Encontro  objetiva  a  preparação  dos  bancários  para  a  Campanha  Salarial
deste  ano.  Neste  primeito  Encontro  participaram  bancários  do  Bradesco,
HSBC e Real/ABN. " Estes Encontros são muito positivos do ponto de vista
de  manter  um  diálogo  entre  os  dirigentes  sindicais  e  a  base,  para  que  a
Executiva  dos Bancários  conheça os  problemas  e anseios  da  categoria.  A
importância dos bancários na luta  por novas conquistas é extrema.  Sem o
compromisso  da  categoria  na  luta  da  Campanha  Salarial  a  mobilização
diminui.
Por  isso,  é  fundamental  a  participação  e  mobilização  dos  bancários  para
termos um índice de reajuste justo, garantirmos os benefícios já existentes
e conseguirmos mais direitos", ressalta Pedro de Castro Junior, Presidente
do Sindicato. Nos dias 3 e 4 de agosto, um 2º Encontro para os bancários
de instituições privadas acontece também no Rio de Janeiro.



Seminário traça perfil das
financeiras

O  Seminário  das  Empresas  de  Crédito,  realizado  entre  os  dias  17  e  19
de julho,  em Brasília,  teve a participação de dirigentes  sindicais bancários do
país  inteiro,  que  representaram  os  trabalhadores  do  ramo  financeiro.  O
Seminário traçou um perfil  das financeiras,  sobretudo de como elas surgiram.
"  O  Encontro  serviu  para  que  conhecessemos  a  realidade  do  trabalho  nas
financeiras  e  a  partir  daí  discutimos  quais  ações  jurídicas  devemos  tomar",
analisa Walmir Gomes, diretor do Sindicato.
A estimativa de trabalhadores de empresas de crédito  no Brasil  é  de mais de
um milhão,  entretanto,  mais  da metade  não são representados  por  entidades
sindicais filiadas a CUT e tem seus direitos aviltados por banqueiros donos de
inúmeras financeiras. "Por isso lutamos para inclui-los na categoria bancária",
finaliza Gomes.

Boliche: última semana de inscrição

Corra  e  forme  sua  equipe  para  participar  da  grande  festa,  o  torneio  de
boliche  dos  bancários  -  3º  Ban Bow,  as  inscrições podem ser  feitas  somente
até  esta  sexta-feira,  dia  02  de  agosto,  pessoalmente  na  secretaria  do
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140 (canal 3) - em Santos, ou através do Fax
3223.8424. 

As  regras  para  inscrever  as  equipes  são:  devem  ser  formadas  por  seis
atletas, sendo obrigatório a participação de  três bancárias e todos devem ser
sindicalizados. Os jogos serão realizados no Play Mar Boliche, Av. Presidente
Wilson, 31, no Gonzaga, em Santos.
O Torneio foi  adiado em uma semana e,  portanto,  será  realizado nos dias 12
e  19  de  agosto,  das  18h  às  23h.  Maiores  informações  com  Sidney  Bastides
pelo fone 3223.9040.

Eleição de Delegados Sindicais da CEF
A diretoria do Sindicato comunica a todos os funcionários da CEF que

as  inscrições  para  eleição  de  delegados  sindicais  do  banco  estão  abertas
de  29/07  à  09/08/2002,  na  secretaria  do  Sindicato,  Av.  Washington  Luiz,
140,  em  Santos.  Conforme  as  regras  deliberadas  no  Fórum  de  Dirigentes
Sindicais da CEF, será eleito um dirigente por agência, sem caráter oficial,
com o propósito de organizar e discutir  os problemas dos empregados nos
locais de trabalho e a Campanha Salarial.
As  eleições  serão  realizadas  de  20  à  23/08/2002  e  o  mandato  irá  até
31/05/2003.  Maiores  informações  pelo  fone  (11)  3017-8300  com  Marcos
Castro, na Apcef/SP.



Demissões recordes
O Unibanco volta a ser o grande carrasco dos trabalhadores bancários (depois de 10 anos),

somente nestes primeiros sete meses de 2002, bateu o recorde de demissões (em proporção ao
número de funcionários empregados no banco). Na base do nosso Sindicato foram demitidos 24
funcionários, a maioria com mais de 15 anos de banco, deixando claro que a venda do anuênio
contribuiu. O que demonstra que o Sindicato tinha total razão quando alertou que a compra do
beneficio tinha o único objetivo de demitir para contratar bancários sem o anuênio e com salários
menores. Esta truculência torna o banco o maior demissionário entre as instituições financeiras,
proporcionalmente.
Como se não bastasse, o Unibanco comprou a "Fininvest" e colocou (há dois meses atrás) mais de
800 funcionários no olho da rua. Portanto, eles exploram os mais necessitados cobrando juros
incalculáveis  e ainda desempregam os  funcionários,  admitindo outros  com direitos  rebaixados.
Exploração selvagem!

Agenda do Comitê contra a ALCA da
Baixada Santista

Julho -Dia  29  -  14h  –  Reunião  na  Pastoral  da  Criança,Rua  Barão  de
Paranapiacaba, 221 / 19h – Reunião FSM/Cultura, com Bem Beraldi da Secretaria
de  Cultura  do  Gov.  do  Rio  Grande do  Sul,(Mídia  e  Cultura  na  construção  da
contra-hegemonia) Sindicato dos Metalúrgicos, Av. Ana Costa, 55
Agosto -  Dia 01,  às 18h - Reunião do Comitê -  Dia 02,  às 17h, Panfletagem na Zona
Noroeste, Praça Jerônimo Laterza - Dia 04 - Dia de Formação da Pastoral de Juventude -
De 05 a 12/08 – Semana Nacional de Mobilização-  Dia 05, às 18h, Reunião do Comitê -
Dia 06,  às 9h– Debate na Apeoesp/Itanhaém, Sindaport – Dia 07,  às 20h– Reunião do
Fórum Social Mundial – Baixada Santista, na Unisantos – Rua Carvalho de Mendonça, 144
– 5º andar -  Dia 10 -  A contracultura contra a Alca - Dia 12,  atividade "A ALCA e as
Mulheres"/às 18h, reunião do Comitê.

Festa do Chopp
Vem aí a VI Festa do Chopp em comemoração ao dia do Bancário. Você não

pode perder dia 30 de agosto. Reserve seu convite!!!

Advogado em Itanhaém
O Sindicato firmou convênio com a advogada Valeria Cristina de Branco Gonçalves, que

atenderá os associados na rua João Mariano Ferreira, 151, Sala 3, Vila São Paulo, Itanhaém.
O convênio concede 50% de desconto na tabela da OAB e consulta grátis. Maiores

informações pelos fones 3426.9611, 97853187 ou 91326441.



Na boca do Caixa
Renda
A renda salarial do trabalhador cai há 17 meses, segundo o IBGE. De 98 a 2001, a renda real acumulou uma queda
de 11% conforme o Instituto administrado pelo próprio governo.

Desemprego
De acordo com as pesquisas realizadas pelo IBGE, o número de pessoas desempregadas que estão procurando
uma vaga no mercado cresceu 35,9%, de junho de 2001 até junho de 2002, em São Paulo.

Preços
Nestes oito anos de Plano Real, o aumento de tarifas públicas e dos preços administrados acumularam 117,66% de
aumento. O gás de cozinha foi o campeão: subiu 472,16%.

Preços II
Depois do gás, aparecem os aumentos do aluguel (382%), telefone fixo (381,07%), energia elétrica (227,26%) e
ônibus urbano (250,22%), conforme o IBGE.

Previ
A Chapa 2 - Movimento em Defesa da Previ, venceu as eleições para a Caixa de Previdência com 71% do total de
votos. Enquanto a Chapa 1, apoiada pelos interventores, obteve apenas 19% e os votos brancos e nulos somaram
10%.

Afubesp
Mais de 14 mil cartas de reclamações de clientes do Santander/Banespa chegarão nas mãos
do presidente mundial da organização, Emilio Botin. As correspondências foram enviadas dia
26/08, por entidades sindicais e a Afubesp, para denunciar a queda de qualidade em função
do mau tratamento dispensado aos funcionários.


