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BB enrola com 2%
A direção do BB, em reunião com a Comissão de Empresa dos Funcionários, dia

10/10, manteve a vergonhosa proposta de 2% de reajuste nos salários. A Comissão de
Empresa protestou e reforçou a reivindicação de ao menos o cumprimento da Convenção
Coletiva Nacional dos Bancários, ou seja, reajuste de 7%, abono único de R$ 1.200 e
PLR de 80% do salário mais R$ 550 em duas parcelas.O BB oferece míseros 2% e um
abono de 90% do salário a título de indenização, com piso de R$ 1.100.
A direção continua intransigente com o  objetivo de congelar salários e destruir os direitos
conquistados  pelos  funcionários.  Sem  a  mobilização  de  todos  pouco  poderemos
reivindicar,  pois  FHC  e  seus  adeptos  insistem  em  destruir  os  bancos  públicos  e  o
patrimônio da Nação.

Presidente da CEF é pressionado a ouvir
reclamações

O presidente da Caixa, Valdery Albuquerque, parece que se esqueceu da
Campanha  Salarial  2002  e  não  revê  sua  ridícula  proposta  de  2%,  que  já  foi
rejeitada. Por isso, quando esteve em Belo Horizonte - MG foi obrigado a receber
sindicalistas para evitar protestos na porta do banco onde assinava contratos.
Na ocasião, teve que ouvir a reclamação porque não quiz receber uma cópia do
Acordo  Coletivo  Nacional  de  Luta  e  que  a  Contec,  com  a  qual  negocia,  não
representa os empregados da CEF nem os bancários de verdade. Albuquerque foi
evasivo como sempre.

Bancários e sindicalistas são eleitos
ao governo, Senado, Câmara e

Assembléias
Como um fenômeno, Wellington Dias, bancário de 40 anos e formado em Letras,

arrasou os adversários no Píaui e tornou-se governador pelo PT logo no 1º turno sem
chance  para  ninguém.  Como  uma  grata  surpresa,  Dias  que  atualmente  é  deputado
federal  filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1985 e também funcionário da CEF
em Teresina, capital do Estado, tem denunciado a corrupção de centenas de prefeitos e
até do governador Mão Santa no Piauí.

Outro  bancário  eleito  para  Assembléia  Federal  foi  Orlando  Desconsi,  eleito
deputado federal pelo PT com 77.328 votos. Desconsi, funcionário do HSBC e advogado,
foi  diretor  e  presidente  do Sindicato  dos  Bancários  de Santa  Rosa.  Em seu primeiro
mandato, Desconsi enviou projeto condicionando as privatizações de bancos públicos a
plebiscitos. 



No Pará, com mais de um milhão de votos, foi eleita senadora a bancária do BB,
Ana Júlia Carepa do PT. Atualmente, Carepa é vereadora, eleita em 2000 com 27 mil
votos, em Belém e será a primeira senadora do Pará.  Já em Recife, no Pernambuco, o
diretor do Sindicato dos Bancários do Estado e funcionário da CEF, Roberto Leandro foi
eleito deputado estadual também pelo PT.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, foram eleitos para Câmara Federal
Ricardo Berzoini (PT) do BB; e para a Assembléia: Carlinhos Almeida (PT)da CEF, Mauro
Menuchi (PT) do grupo Santander Banespa e Vanderlei Siraque do Banespa (PT).

Provou-se que estamos construindo um novo Brasil,  com um perfil  de esquerda,
que venceu as eleições em sete estados, disputa 2º turno em outros 11 e formou a maior
bancada  parlamentar  da  história  das  oposições.  Os  números  apontam  o  repúdio  da
população ao governo Fernando Henrique, tanto que os candidatos Lula (PT), Garotinho
(PSB), Ciro Gomes (PPS), José Maria (PSTU) e Rui Pimenta (PCO) somaram mais de 70
milhões de votos, contra 19 milhões dado ao candidato oficial do governo, José Serra.

O  PT  conseguiu  eleger  a  maior  bancada  de  deputados  federais  (91),  dois
governadores no 1º turno. Por isso, é importante que avancemos na luta por um governo
que mantenha e amplie os direitos trabalhistas, com uma política salarial digna e sem
corrupção. 
Segundo o cientista político Fábio Wanderley Reis, professor da Universidade Federal de
Minas Gerais, "o Brasil passa por uma onda petista, fruto da consolidação do partido em
todo o país". Com isso, os trabalhadores sairão vencedores com Lula na presidência e
Genoino no governo de São Paulo, candidatos apoiados pelos Bancários.

Banespianos lutam pela garantia
de emprego

Termina  no  dia  31  de  outubro  a  vigência  da  garantia  de  emprego,  conquistada  pelos
funcionários do Santander Banespa no acordo coletivo 2001/2003. Com a proximidade da data,
cresce o clima de apreensão nos locais de trabalho, sobretudo, diante de boatos sobre demissões
e da existência de lista e de cotas para possíveis cortes.

A centralização dos serviços de retaguarda com funcionários terceirizados e grande parte
dos serviços com estagiários é um indicador do que pode vir pela frente.Diante dessa situação
cresce a luta para a renovação da garantia de emprego, com extensão para todos os bancários do
grupo (Santander Banespa, Santander Brasil e Meridional). A reivindicação foi levada à direção do
banco, durante entrega da minuta unificada dos funcionários do grupo, no último mês de setembro.
Mesmo porque o Banespa obteve um lucro espetacular somente no 1º semestre deste ano de R$
1.240 bilhão
A Comissão de Empresa (COE) dos Funcionários aprovou um calendário de mobilizações para
garantir a unificação dos contratos de trabalhos e ampliação da garantia de emprego para todos.
No dia 17/10 ocorrerão reuniões nos locais de trabalho com leitura do Manifesto. De 18 a 24 serão
realizadas atividades junto aos clientes. Dia 29 é a data indicativa para reunião do COE, dia 30
vigílias nos principais centros do Grupo: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Minas Gerais.



Fórum Social Mundial: como
inscrever-se

A terceira edição do Fórum Social Mundial 2003 acontecerá em Porto Alegre (RS), entre os
dias 23 e 28 de janeiro, e já está com suas inscrições abertas. Como em 2002, podem inscrever-se
como  delegados  todos  que  atuam  em  redes,  movimentos  sociais,  sindicatos,  ONGs  e
representantes de entidades de sociedades civis. O FSM nasceu com o objetivo de se contrapor ao
Fórum Econômico Mundial, encontro anual dos países ricos, que define os rumos da economia
mundial e portanto a vida de milhões de pessoas.

As inscrições devem ser efetuadas por meio de preenchimento da ficha de pré-inscrição ,
que  será  analisada  por  uma  comissão,  com  fins  de  avaliar  se  a  proposta  segue  a  Carta  de
Princípios do FSM. O valor da inscrição, após a aprovação da pré-inscrição, no Brasil  será de
R$140 para o primeiro inscrito e R$70 para os demais delegados inscritos da mesma organização.
Maiores informações pelo site: www.forumsocialmundial.org.br  e fsm2003imprensa@uol.com.br.
Em 2001, foram 20 mil  pessoas  transitando pela  PUC do RS.  Em 2002,  esse número quase
triplicou  -  eram  50  mil  participantes  tomando  as  instalações  da  universidade.  Em  2003,  a
expectativa é de que 100 mil pessoas se desloquem ao FSM para celebrar a possibilidade de um
mundo  novo.  Nesta  edição,  entre  as  principais  novidades  estão  as  mesas  de  Diálogo  e
Controversia e a inclusão de um novo eixo temático, que leva em conta comunicação, mídia e
cultura.

FHC insiste em negociar regras da ALCA

Mesmo  após  quase  10  milhões  de  brasileiros  dizerem  NÃO  à  ALCA  o  Presidente
Tucano  Fernando  Henrique  Cardoso  insiste  em  negociar  as  regras  de  como  se  dará  a
liberalização para a implantação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Segundo o
seu ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, em entrevista concedida ao Estadão de
9/10, "FHC disse que exercerá suas funções até o final de seu mandato". 
Portanto, FHC (o mesmo que disse para esquecerem tudo o que ele falou e escreveu, quando
tomou posse em 94, além de xingar os aposentados de vagabundos) não dará ouvidos às
urnas e muito menos à vontade da maioria do povo brasileiro, que rejeita a ALCA, imposta
pelo imperialismo norte americano; que abomina a política neoliberal de arrocho de salários,
desemprego e caça de direitos trabalhistas pelo PSDB, de FHC e de seu candidato José
Serra, como ficou provado nas eleições de 6 de outubro.

NA BOCA DO CAIXA

CEF
O Tribunal de Contas da União vem questionando cerca de R$ 26,6 milhões que estão entre os
gastos da CEF com a reforma do prédio do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). O dinheiro foi
empregado em painéis móveis de madeira com fotografias de juízes.

Lalau
Parte da reforma do TRE-SP foi assumida pela Caixa e pelo Banco do Brasil depois do escândalo
envolvendo o juiz Nicolau dos Santos Neves, o Lalau, e o ex-senador Luis Estevão, que perdeu o
mandato por desvio de dinheiro público.



Categorias
Devido as eleições de seis de outubro, a agenda das campanhas salariais neste segundo semestre
de categorias como metalúrgicos e trabalhadores das indústrias têxteis deve sofrer alterações em
suas estratégias.

Banespa 
O juiz José Carlos Abile, da 2ª Vara do Trabalho de Baurú, concedeu liminar para que o Santander
Banespa restabeleça  o pagamento referente  à  complementação salarial,  o  auxílio-refeição e  a
cesta alimentação a um funcionário de Bauru afastado por doença ocupacional (LER/Dort).

Mídia
Como última cartada para eleger seu candidato, FHC deu um ótimo presente para as emissoras de
televisão e rádio do País. Assinou uma Medida Provisória Nº 70, que concede a participação do
capital estrangeiro em até 30% quebrando um acordo com as oposições de que isso só ocorreria
após as eleições e seria discutido pelo Congresso. Com isso, FHC e Serra tentam anestesiar a
mídia e mantê-las velada na campanha de José Serra.

Colônia de Férias - Preços da temporada

A Colônia de Férias de Caraguatatuba tem novos preços, os associados pagam R$22,00
a diária, crianças de 0 a 7 anos não pagam e de 8 a 14 anos de idade pagam R$ 11,00.

Os convidados pagam R$29,00 e crianças de 8 a 14 anos R$14,00, com direito a café da
manhã, almoço e jantar. Maiores informações pelo fone 3223.9040


