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Estabilidade e equiparação de
direitos

A Comissão Nacional de Empresa dos banespianos obteve êxito nas negociações com
o grupo Santander e conseguiu a renovação da cláusula do acordo coletivo, o que garante os
postos de trabalho  para os funcionários do Banespa até 31 de março de 2003.  Esta  é a
segunda  prorrogação  da  cláusula  que  prevê  estabilidade  no  emprego  aos  bancários  do
Banespa.

O acordo iria expirar em outubro de 2002, mas foi renovado até 31 de janeiro de 2003.

PLR
Também fiocu acertado entre a Comissão e os diretores do banco que os banespianos

receberão dois salários de PLR, dia 20/02, até o limite de R$ 8.200,00, descontada a parcela
paga em setembro (80% do salário mais R$ 500, com teto de R$ 4.050). Já a PLR para os
trabalhadores dos bancos Santander Meridional e Santander Brasil será discutida em breve,
após a conclusão dos respectivos balanços.

Equiparação 
O movimento  sindical  continua  lutando  contra  a discriminação  e  pela  extensão  dos

direitos dos banespia-nos aos demais trabalhadores do grupo. Contudo a direção do banco
esta intransigente e recusa as reivindicações.

Lucros: é bom
 lembrar!

O Santander  Banespa  obteve  um lucro  líquido  de  R$  2.818  bilhões  em  2002,  um
crescimento de 158,74% sobre o R$ 1.089 bilhão em 2001. Sendo o patrimônio líquido do
banco estimado em R$ 4.305 bilhões, em 31 de dezembro de 2002. Esse lucro fantástico,
leva a crer que foi o maior já obtido por uma instituição financeira na América Latina, prova
que garantir emprego dá resultado.

Holerite do 13º
Um fato inédito aconteceu nos quase 100 anos de Banespa, a direção do Santander

Banespa não emitiu o holerite do 13º pago aos funcionários, o que fere o artigo 25 do Acordo
Coletivo dos Banespianos.

A diretoria do Sindicato de Santos imediatamente enviou carta solicitando a emissão e
foi atendida. Contudo, se ainda houver algum problema  denuncie ao Sindicato.

Editorial
Bush x Paz



No momento em que os EUA querem travar uma guerra contra o Iraque é importante que
cada um de nós reflita sobre o domínio estadunidense.

Por que será que durante décadas o governo americano alimentou ditadores em diversos
países,  inclusive  latinoamericanos  e  somente  agora  questionam  a  teórica  falta  de
democracia existente, em algumas regiões?

Já desde o ataque às torres gêmeas o governo estadunidense vem fazendo um apelo
emocional, usando as imagens daquela tragédia para criar uma certa comoção entre o povo
americano e em nível mundial.  Até quando vamos nos submeter às intolerâncias do Sr.
Bush??

É preciso lembrar que este presidente tem uma fatura a pagar aos financiadores de sua
eleição fraudulenta, leia-se indústrias armamentistas dentre outras.

A  guerra  afeta  toda  a  economia  mundial  gerando  mais  miséria  e  exclusão  social,
principalmente nos países do terceiro mundo.

Portanto,  é necessário tomar posição, manifestar-se CONTRA A GUERRA para não
correr o risco de sermos afetados não apenas economicamente mas moralmente.

Todos contra a militarização e a guerra!

Bradesco lucra com especulação e
não investe no país

O Bradesco continua desempregando e alimentando a crise no país,  mesmo
obtendo um lucro, em 2002, de R$ 2.022 bilhões. O banco encerrou o ano passado
com um patrimônio líquido de R$ 10.847 bilhões, contra R$ 9.7 bilhões de 2001.

Porém, este quadro positivo reconhecido pelos diretores do Bradesco não os
impedem  de  impor  um  clima  de  exploração  e  perseguição  nas  agências  e
departamentos,  sem falar  no  absurdo valor  do  lucro  num país  que está  tentando
erradicar a fome do povo. 

Segundo Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato, com o astronômico lucro
é mais do que possível respeitar seus funcionários, investindo no quadro de carreira,
antecipar  a  PLR,  dar  auxílio  educação  e,  principalmente,  investir  em  atividades
produtivas. O investimento dos bancos em títulos federais somente gera concentração
de renda e,  em  contrapartida,  aumenta  a  miséria  e  não produz desenvolvimento,
geração de emprego e renda.

Centralização e erro diminuem salário
na CEF



Todos já sabiam que as mudanças realizadas no governo anterior na CEF
iriam atingir os empregados do banco, agora. Justamente quando centralizaram a
área de RH da Caixa em Brasília, em janeiro deste ano, houve erro de cálculos no
pagamento para menos nos salários dos bancários. Segundo a gerente nacional
de operações do RH, Cláudia Heider,  a situação só deve ser regularizada em
fevereito. E como ficam os compromissos dos trabalhadores, já que os salários
pagos, com o erro, foram reduzidos em até 40%.

A APCEF/SP orienta que os empregados lesados façam requerimento  ao
depto. pessoal exigindo a regularização imediata do salário. A área de RH da CEF
vem passando por uma série de mudanças desde 1995, com o objetivo de se
adequar aos "padrões de competição do mercado e contenção de custos". Para
isso,  houve  enxugamento  do  quadro  de  pessoal,  restrição  de  recursos  e
equipamentos,  terceirização  de  atividades  e  a  centralização  das  atividades  na
matriz.
"Isto  só  tem  gerado  transtornos  aos  empregados,  como  aconteceu  com  os
cálculos da folha de pagamento, problemas com descontos da mensalidade do
Saúde  Caixa,  descredenciamento  de  médicos,  falta  de  informações  aos
trabalhadores  e  etc.  Esperamos  que  a  nova  diretoria  reveja  o  processo  de
centralização", ressalta Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Venha curtir a barraca de praia do
Sindicato

Armada em frente a tradicional igreja do Embaré, em Santos, a barraca oferece
comodidade aos associados que frequentam a praia e gostam de bater um papo

descontraído e animado. Além disso, poderão bebericar e comer a preços
verdadeiramente especiais. A barraca será montada aos sábados e domingos e no

Carnaval. Não perca!!!

NA BOCA DO CAIXA

Fome
A participação dos prefeitos é muito importante para a implementação do Programa
Fome Zero, disse o Ministro da Segurança Alimentar e Combate à Fome, José
Graziano. As prefeituras devem dar os primeiros passos para instalação dos comitês.

HSBC I
Funcionários do banco estão denunciando que a gestora responsável pelo setor de
doenças ocupacionais está tentando transformar o benefício acidente por doenças
ocupacional em benefício por doença comum.

HSBC II



Tal transformação retira do banco a responsabilidade por adoecer os funcionários e a
obrigação do recolhimento do FGTS, estabilidade de 12 meses, dentre outros deveres.

HSBC III
O banco vem praticando uma verdadeira caça aos acometidos de LER/DORT. Alterar
exames é crime! Se isto estiver ocorrendo entre imediatamente com a Secretaria de
Saúde do Sindicato.

Lula
O Presidente Lula tem 83,6% de aprovação da população, segundo levantamento feito
pelaCNT/Sensus. O resultado foi divulgado dia 28 de janeiro. 

Indenização
Além do Assédio Moral, temos o novo Código Civil que prevê indenização aos
funcionários por danos físicos e morais. Dessa forma, o banco que por meio de sua
atividade normal causar problemas a seu funcionário, independente de ter concorrido
com o sinistro ou com a eclosão de uma moléstia profissional, terá que indenizá-lo. 

O movimento sindical e a globalização

Com a globalização, o movimento sindical tem o papel preponderante de levar às
suas  bases  o  debate  de  questões,  não  apenas  sócio-econômicas,  mas  também
ambientais,  de  mudança  no  modelo  econômico  internacional,  juntamente  com outras
entidades na busca de um outro mundo, com equidade e paz.

A preocupação com um mundo mais justo e socialmente sustentável tem sido uma
constante  nos três  Fóruns Sociais  Mundiais  (FSM) realizados em Porto  Alegre/RS.  O
movimento sindical denúnciou nos FSMs agravos ao meio ambiente, a participação na
campanha em defesa do Seguro Acidente de Trabalho público e o desenvolvimento do
projeto de Formação e Ação Sindical: Trabalho, Saúde e Meio Ambiente.

A participação no FSM propiciou a capacitação de dirigentes sindicais de todo o
país  e  uma  rica  troca  de  experiências  e  intercâmbio  internacional.  Isto  ressaltou  a
importância  da  união  dos  trabalhadores  do  mundo,  para  enfrentar  os  efeitos  da
globalização e sua organização produtiva. Neste III  FSM, realizado entre os dias 23 e
28/01, participaram dos debates os secretário (as) Geral  do Sindicato Ricardo Big,  de
Imprensa Cidinha dos Santos e Previdência Clenice Venesia.

No encontro em Porto Alegre, ficou o recado que a unidade dos povos é a saída
contra  o  descaso  dos  governos  e  a  ganância  das  grandes  empresas,  cujas  as
consequências  são  a  degradação  das  condições  de  trabalho  e  do  meio  ambiente,
desemprego e o aumento da miséria e da exclusão social.


