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Banqueiros não repõem a inflação
Mesmo contabilizando lucros líquidos fabulosos em torno de 6 bilhões, somente

no primeiro semestre de 2002, os banqueiros  negam-se a repor a inflação do
período e oferecer um reajuste salarial de apenas 7%, o que é cerca de 50% do
que foi inicialmente reivindicado (13,39 %) e 2% abaixo da inflação do período.
O que vai gerar acúmulo de perdas salariais por conta da crise econômica. Isto
já aconteceu na Campanha de 2001, quando a inflação era de 8,30% e o índice

de reajuste de 5,5%

Ganância acima de tudo, é o lema dos banqueiros nas últimas décadas. Os 65 bancos que já
publicaram o balanço do primeiro semestre deste ano apontam um lucro líquido que somou R$
5,778 bilhões, 8,7% maior que no período de 2001, segundo auferiu a Assessoria Austin Asis. A
Fenaban, apesar deste desempenho, quer dar um reajuste à categoria de apenas 7%. Reajuste 2
pontos  percentuais  a  menos  do  que  a  inflação  do  período  (9%,  segundo  o  INPC)  e
aproximadamente 7% menor do inicialmente reivindicado 13,39%.

" Não é possível negociar com um índice abaixo da inflação. Enquanto outras categorias
estão avançando e repondo a inflação. Por isso, precisamos nos mobilizar para aumentar o índice",
analisa Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato dos Bancários.
A  Executiva  Nacional  dos  Bancários  recebeu  a  contra  proposta  em  reunião,  dia  09/09,  dos
intransigentes banqueiros, que não querem mais discutir sobre um índice maior. Para melhorar só
ampliando a mobilização, para construir uma grande greve.

Outros setores repuseram a inflação
De acordo  com Pedro  de  Castro  Junior,  o  setor  químico,  como

toda a cadeia produtiva sofre com as altas taxas de juros, crise cambial e
desaquecimento da economia. No entanto, apesar disso,  renovaram o
acordo coletivo, mantendo integralmente os direitos conquistados pela
categoria e repondo a inflação. Se o setor químico pode, os banqueiros
podem muito mais.

Pré-Conferência de Saúde dos Bancários
Dia: 12/09 - quinta-feira



 Local:Av.  Washington  Luiz,  140  (Sindicato  dos  Bancários),
Horário: 19h

A população  já  está  discutindo  os  rumos  da  política  de  saúde  em Santos.  A
categoria bancária deve participar da Pré-Conferência de Saúde, dia 12/09, nesta quinta-
feira, às 19h, no auditório do Sindicato, Av. Washington Luiz, 140. Os bancários devem
eleger seus delegados para a VII  Conferência  Municipal de Saúde de Santos,  com o
tema:  "SUS - o povo no controle dos seus direitos".  Envolver-se nesta discussão é o
caminho para cobrar uma política eficaz de Saúde e combate a Dengue, a Turbeculose,
falta  de  medica-mentos  e  de  profissionais  nas  unidades  de  saúde,  entre  outras
deficiências.

Congresso Unificado dos
Funcionários do grupo

Santander/Banespa
Dia: 13,14 e 15 de setembro

Local: São Paulo
Obs.: informem ao Sindicato os nomes dos delegados

escolhidos
As agências do Banespa/Santander  e do Santander/Brasil, da base territorial do

Sindicato,  devem  informar  ao  sindicato  os  delegados  escolhidos  para  participar  do
Congresso Unitário dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, que será realizado
dias 13,14 e 15 de setembro,  em São Paulo. Os delegados devem reservar  lugar no
transporte fretado para o evento.

Vamos  debater  os  problemas  comuns  dos  empregados  do  grupo  Santander  e
apontarmos as lutas do próximo período. As demissões que o Santander intenciona fazer
no Brasil podem e devem ser evitadas.

Estarão  representados  bancários  da  ativa,  aposentados  e  os  estagiários.O
caminho é desenvolver a riqueza com distribuição de renda. Participe do seu futuro!!!

BC divulga lista dos 10 piores
bancos

O Banco Central divulgou o ranking dos piores bancos, ou seja os que menos oferecem
facilidades e comodidades aos clientes, do mês de julho. E adivinhem, os bancos estrangeiros
estão de novo no topo da lista. O espanhol Santander, o holandês ABN e o inglês HSBC ficaram
respectivamente com os 2º, 3º e 4º lugares. O que demonstra que estão no Brasil com a única



intenção de especular para lucrar exageradamente, sem se preocupar com a qualidade do serviço
ou investir em mais empregos e na fomentação de riquezas para o país.

Entretanto, o interessante é que quando o governo abriu o mercado financeiro para a entrada
em massa de bancos estrangeiros, FHC dizia que o objetivo era trazer a concorrência e permitir
melhores serviços aos clientes. Alguns anos depois, os estrangeiros estão liderando o péssimo
atendimento e deixando Fernando Henrique com cara de Pinóquio, confira: 1º BRB, 2º Santander
Banespa, 3º ABN Amro, 4º HSBC, 5º Unibanco, 6º CEF, 7º Itaú, 8º BB, 9º Bradesco e 10º Banrisul.

Entretanto,  veja  o  lucro  líquido  de  alguns,  somente  nos  primeiros  6  meses  de  2002:
Santander Banespa R$ 1.240 bilhão, Itaú R$ 1.048 bilhão, Bradesco R$ 904 milhões, BB R$ 823
milhões, Unibanco R$ 475 milhões, HSBC 79 milhões de dólares, BCN R$ 152 milhões, Sudameris
R$ 135 milhões, Banrisul R$ 55,3 milhões e BBV R$ 53,5 milhões.

Festa do Chopp
A VI  Festa  do  Chopp dos  Bancários,  desta  vez realizada no  Ilha  Porchat  Clube  foi  outro

sucesso.
 Aquecendo as mobilizações da Campanha Salarial, mesmo com chopp "zero grau" mais de

1.100 bancários se divertiram e comemoraram nosso dia com intensa participação.
A  diretoria  sente-se  gratifi-cada  com  a  manifestação  da  categoria  e  orienta  a  todos  que

permaneçam atentos ao desenrolar das negociações salariais. 
A Comissão Organizadora da Festa se desculpa pelo erro na reserva de chopp (1.500

litros), que acabou um pouco antes do final da Festa, esclarecendo que a participação foi além das
expectativas, não deixando isso de ser um bom sinal no ritmo de mobilização da categoria.

Promoção até novembro
A Colônia de Férias de Caraguatatuba está promovendo novos preços até

novembro: associados e convidados pagam tarifa única de R$20,00 a diária, crianças de
0 a 7 anos não pagam e de 8 a 14 anos de idade pagam R$ 10,00, com direito a café da

manhã, almoço e jantar. Maiores informações pelo fone 3223.9040

Na boca do caixa
Santander 
A extensão do aditivo do Banespa a aproximadamente 650 bancários do Santander Brasil, efetuada
de forma truculenta  e arbitrária é uma imoralidade em plena Campanha Salarial,  pois  congela
salários pelos próximos anos.

Perversidade
Tal "desfaçatez" da parte do banco espanhol modifica unilateralmente os contratos indivíduais de
trabalho para pior, pois deixa de preservar cláusulas que seriam favoráveis, como a estabilidade.

Coação
Além  de  tentarem  retirar  direitos  unilateralmente,  o  Santander  ameaçou  funcionários  com  a
transferência  e  demissão  se  a  mudança  não  fosse  aceita.  Enganou  recém-contratados  que
optaram pelo Santander Brasil e agora sentem-se lesados.

Bancário



Você sábia que o Dia do Bancário, comemorado todo o dia 28/08, foi instituído por causa de uma
histórica greve de 69 dias, a maior já realizada pela categoria, que só terminou depois de assinado
o acordo e o reajuste salarial.

ALCA I 
O Plebiscito da ALCA foi um grande sucesso em todo o país e, principalmente, na Baixada Santista
aonde a população votou maciçamente contra a implantação da ALCA,  mais de 87 mil , e apenas
1.520 a favor. Deste total faltam incluir 7.800 votos do Guarujá não apurados até o fechamento
desta edição.

ALCA II 
No próximo boletim divulgaremos o resultado do Plebiscito Nacional sobre a ALCA. 97.073 mil
pessoas participaram na Baixada Santista.


