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Negociações iniciam com má vontade dos
banqueiros

De um lado os representantes dos bancários exigindo emprego e salário digno e
do outro  os  patrões  mais  endinheirados do Brasil,  os  banqueiros,  assim começou  a
negociação da Campanha Salarial 2002. Os dirigentes da Fenaban iniciaram a reunião do
dia 02, às 15h, em São Paulo, com a má vontade de sempre não aceitando assinar o
protocolo prévio e colocando alguns empecilhos na mesa de negociação para a Executiva
dos Bancários. 

Em suma, os banqueiros aceitaram a imposição da Executiva de garantir
a data-base em 1º de setembro e um calendário de negociações exigido pela
categoria. A proposta de calendário a ser seguido pelas duas partes é:

Dia 09/08/2002  - 14h30 - Pauta: questões econômicas;
Dia 20/08/2002  - 9h - Pauta: não definida;
Dia 28/08 - 14h - Pauta: não definida.
No  final  da  reunião  a  Executiva  dos  bancários  decidiu  reunir-se  nos

próximos dias, na sede da CNB/CUT.
Portanto, todos puderam perceber que as negociações não serão fáceis e precisaremos
demonstrar força com união e mobilização, participem das manifestações e assembléias
que serão realizadas pelo nosso sindicato. Teremos que ir para cima deles para garantir
nossos direitos e as perdas salariais da inflação!!

PRESENTE E FUTURO COM
SOLIDARIEDADE,COM EMPREGO,COM

EDUCAÇÃO E SEM ALCA!
Cresce  a  cada dia  o  movimento  no Brasil  e  em outros  países  da América  Latina

contra a implantação da Alca (Área de Livre Comércio das Américas).  Não é possível
acreditar na proposta do governo dos Estados Unidos de se criar uma “zona” de comércio
entre  os  34  países  das  Américas,  excluindo  Cuba,  que  seja  para  promover  o
desenvolvimento social e igualitário entre os nossos povos.

Ao  contrário,  a  proposta  americana  tem  como  base  o  fundamento  do  sistema
capitalista:  a  acumulação  de  riqueza  e  lucro  (de  capital)  em cima  da  exploração  do
homem pelo homem.

A  Alca  acaba  com  a  possibilidade  da  construção  de  um presente  mais  justo  e
solidário para os jovens, os idosos, para os homens, mulheres e crianças da nossa terra. 

A Alca compromete o presente e entrega o nosso futuro nas mãos das transnacionais
americanas.

É necessário que os jovens estejam de corpo e alma no movimento anti-Alca; com a
sua implantação serão eles  os  mais  atingidos,  principalmente  porque a perspectiva de
uma vida melhor deixará de existir.



Os jovens verão suas possibilidades de emprego com qualidade serem reduzidas a
zero. A educação pública e a pesquisa autônoma do nosso País sofrerão um duro revés
com a ofensiva de privatizar todo o sistema. Ficará a cargo dos interesses americanos
(públicos e privados), os investimentos, pesquisa, etc, de determinar onde se deve ou não
investir,  que pesquisas realizar,  enfim a decisão sairá  das mãos do povo e todo poder
estará com as grandes multinacionais.

Plebiscito
O movimento anti-Alca terá um ponto culminante. Será o plebiscito no Brasil na semana da

Pátria. De 1º a 7 de setembro; vamos comparecer às urnas para dizer não à dependência aos
interesses das transnacionais americanas. Vamos dizer não a Alca.

Trabalhadores, aposentados, jovens, todos contra a Alca.
SOBERANIA NÃO SE NEGOCIA!!

Lucros disparam e os banespianos como
ficam?

"  O Banespa é  um banco lucrativo  e  viável,  tanto  economicamente  como  para
fomentação de empregos e o desenvolvimento do Estado de São Paulo e não deve ser
privatizado, pois os únicos que irão ganhar com sua venda são os banqueiros espanhóis
do Santander e os políticos corruptos", estas frases ditas  antes da privatização por Pedro
de Castro Junior (Presidente do Sindicato e funcionário do Banespa) estavam cobertas de
razão. O lucro líquido auferido pelo Santander Banespa só no primeiro semestre deste
ano é da ordem de R$ 1,240 bilhão 

O lucro operacional do banco neste primeiro semestre  foi de R$1.238 bilhão, um
aumento  de  781,55%.  As  receitas  de  intermedia-ção  financeira  somaram  R$  2.347
bilhões e as operações de crédito subiram 17,23% indo para R$ 985,744 milhões. No dia
30 de junho  o  patrimônio  líquido  do Banespa  era  de R$  3.947 bilhões.  A  receita  de
prestação  de serviço  cresceu  22,74% e  somou  R$ 334,210  milhões.  Só  no  primeiro
trimestre  de  2002,  o  Banespa  teve  um  lucro  líquido  de  R$  526,292  milhões,  um
crescimento de 411,41% em relação ao mesmo período de 2001 (102,909 milhões). No
ano passado o banco lucrou R$ 1,089 bilhão.

"Portanto é uma balela os banqueiros do Santander Banespa falarem em cortes
ou  retirada  de  direitos,  com  lucros  exorbitantes  proporcionado  pelos  trabalhadores
brasileiros  e  principalmente  pelos  ba-nespianos  que  sempre  se sacrificaram  por  este
banco", finaliza Pedro.



Cerca de 120 bancários participarão
do Ban Bow

Tudo já está organizado para o início do 3º Ban Bow, torneio de boliche dos bancários, que será
realizado nos dias 12 e 19 de agosto, das 18 às 23h, no Play Mar Boliche, na Av. Presidente Wilson, 31,
no Gonzaga, em Santos. O sucesso é tamanho que a cada ano o número de inscritos aumenta, nesta
edição do Ban Bow são 12 equipes das mais variadas agências e bancos da região. Portanto, são
esperados em torno de 120 participantes e dezenas de torcedores, que irão esquentar às noites de
segunda-feira com muita descontração e entusiasmo para competir. O campeonato é uma promoção do
Sindicato dos Bancários de Santos e Região e tem por finalidade integrar a categoria.
É bom salientar, que as pistas estarão abertas aos participantes do torneio à partir das 18h até ás 19h
(dos dias 12 e 19/08) para que as equipes treinem e das 19h às 23h, para o início das etapas
clasificatórias e final. Maiores informações com Sidney Bastides pelo fone 3223.9040.

Agenda do Comitê anti-ALCA
Agosto - 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. Dia 19, 18 horas – Reunião do Comitê
Dia 20, às 19h, Debate com Plinio de Arruda Sampaio, Unisantos, rua Euclides da Cunha, 247, em
Santos - Dia 23 - Dia Nacional de comunicação - Dia 25, às 14h - Debate com Plinio de Arruda
Sampaio Filho, Rua Padre Anchieta, 117 - Vicente de Carvalho
Dia 26, às 18h – Reunião do Comitê

VI Festa do Chopp
Você não pode perder dia 30 de agosto, pegue sua caneca e beba chopp à vontade . Reserve já
seu convite, preço R$ 10,00!!!

Acupuntura
Os associados do Sindicato têm 20% de desconto no tratamento de Acupuntura, Doin,
Quiropatia,  Auriculoterapia,  etc.,  na  clínica  localizada  na  rua  Governador  Pedro  de
Toledo, 118 - Santos - maiores informações pelo fone (13) 9714-9411).

NA BOCA DO CAIXA

Dólar
Você pode não ter dólar mas a alta da moeda norte-americana vai pesar no seu bolso, segundo especialistas do IBGE
e da Fipe-USP. Eles alertam que produtores e comerciantes já estão repassando para os preços dos produtos
derivados do trigo e da soja, como pão e óleo de cozinha.

Bradesco
Se deixar o Bradesco torna suas agências e postos de atendimento em campos de trabalhos forçados. A última foi a
colocação de câmeras para vigiar não os ladrões, mas os bancários do Telebanco.



HSBC
O Banco inglês não paga PLR, explora e assedia moralmente seus funcionários, trabalha com um número insuficiente
de bancários para atender centenas de clientes e ainda marca treinamento aos sábados para que seus funcionários
atendam bem e com um sorriso no rosto. Quer mais!!!!

Sabia?
Que a Força Sindical foi fundada na época do então presidente Collor e que um projeto de assentamento de 72
famílias de sem terra em uma fazenda em Pirajú/SP, adquirida pela entidade, na época em que o candidato da Frente
Trabalhista (PPS-PTB-PDT), Paulinho, a presidia é alvo de investigação do Ministério Público Federal. 

Sabia II?
Provavelmente para saber onde foram parar as verbas destinadas pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar do
Governo Federal. Já que das 72 famílias que deveriam ser assentadas, conforme o projeto apresentado, restaram
apenas 20 morando em casebres improvisados e sem  cultivar nenhum hectare.


