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Garantia de empregos 
e direitos !!!

A diretoria do Sindicato, participou da reunião entre o Bradesco e os representantes
das Comissões de Empregados do Bradesco, BCN, BBV e Mercantil de São Paulo, dia 26
e 27/03. Apesar de a direção do banco  afirmar que não pretende cortar pessoal,  há
preocupação com o fechamento de agências dos bancos incorporados,  principalmente
em nossa região, onde há sobreposição de unidades, que correm o risco de encerrarem
as atividades. “ Isto é motivo de luta e maiores negociações. 

O Sindicato já prepara manifestações neste sentido, para que nenhum funcionário
seja demitido como causa do fechamento de agências. 

Além disso, existem outros problemas que deverão ser  resolvidos pelo Bradesco,
tais como: enquadramento funcional, assistência médica/odontológica, auxílio

educacional e tarifas bancárias”, ressalta Pedro de Castro Junior, Presidente do
Sindicato.  

Assembléia dia 09
Local: Av. Washington Luiz, 140 
Horário: 19h
Assunto:  eleição dos delegados para os Congressos
Cecut, Concut e CNB

A Central  Única dos Trabalhadores  (CUT)  realiza,  dia  23  a 26/04 o 10º  Congresso
Estadual da CUT, onde será lançado a Campanha Salarial Unificada de 2003, e de 3 a 7 de
junho, no Anhembi, em São Paulo, o 8º Congresso Nacional (Concut) e de 09 à 12/07, o 4º
Congresso da CNB/CUT. Serão debatidos temas importantes para estratégia de atuação do
movimento sindical cutista, como: reforma tributária e fiscal, previdência, emprego e renda,
papel do estado e políticas públicas, reforma agrária e trabalhista.

Já no Congresso dos Bancários os debates girarão em torno da Regulamentação do
Sistema Financeiro e seus impactos na renda e no emprego. “ É importantíssimo a categoria
participar,  pois  temas  que  atingem  o  cotidiano  e  a  vida  de  todos  serão  discutidos  e  as
propostas serão levadas ao governo federal. Por exemplo, a reforma tributária proposta pelo
governo  não é a mesma debatida na CUT. Onde o trabalhador não tem que pagar a conta
através de impostos”, sintetiza Ricardo Saraiva Big, Secretário Geral do Sindicato.
Não deixe de participar, você é muito importante!!!



Edital de Convocação da Cabesp
Assembléia dia 13/04, às 10h, em São Paulo. Procurações devem
ser entregues até dia 09/04, os ônibus sairão às 8h, da agência do

Banespa/Boqueirão, av. Epitácio Pessoa,09 - em Santos.
Os banespianos devem estabelecer procuração, reconhecer firmas na agência e

centralizá-las com o companheiro que participará da assembléia ou então entregá-las ao
representante do Sindicato. 

Pessoalmente elas deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 09 de abril,
das 8h às 18h, na Secretaria do Sindicato, av. Washington Luiz, 140. Os ônibus para a
assembléia sairão às 8h, em frente a agência Banespa/Boqueirão (Av. Epitácio Pessoa,
09), em Santos/SP.

A diretoria lembra que é muito importante a presença de todos, sejam ativos ou
aposentados, pois estaremos alterando o estatuto da Cabesp e concluindo o trabalho de
defesa e manutenção dos benefícios, como: manutenção como beneficiários da Cabesp,
desde 17/04/01, pelo prazo legal, dos empregados demitidos sem justa causa e dos seus
grupos familiares;  extensão do atendimento, desde 17/04/01,  ao recém nascido (neto)
durante  os  primeiros  30  dias  de  vida;  exclusão  da  obrigação  de  repor  o  valor  da
assistência  recebida  excedente  das  contribuições,  desde  17/04/01;  extensão  do
atendimento  a  ex-associados  e  seus  parentes  até  o  3º  grau  (agregados)  e  vedar  o
ingresso de novos beneficiários nos planos PAP e PAFE.

Funcionalismo negocia PLR,
isonomia, ponto

eletrônico....
A Comissão de  Empresa  dos  Funcionários  do  Banco do  Brasil  está  negociando com o

banco, desde o mês passado, um acordo definitivo para o pagamento da PLR, por discordar dos
critérios  de  distribuição  e  exclusão  milhares  de  funcionários  pelos  motivos  mais  diversos.  A
Comissão já entregou sua proposta e exige o mesmo tratamento garantidos pelo acordo coletivo da
categoria bancária, ou seja, 25% do lucro bruto, proporcional ao salário de cada trabalhador.

Também entrou na pauta de negociação com a direção do BB isonomia de tratamento entre
funcionários  novos  e  antigos.  “Sem  discriminação,  com  igualdade  de  direitos  como  a  licença
prêmio, abono assiduidade, financiamentos do PAS para diferenças de caixa e etc. Além disso, O
funcionalismo reivindica respeito à jornada de trabalho de postos efetivos, caixas e comissionados;
instalação de ponto eletrônico para comissionados de 6h e 8h, contratação de novos funcionários e
a limitação do número de contratados e estagiários (em respeito a legislação vigente que não
permite que estagiários façam trabalho de bancários). 

São medidas para que não precarizem ainda mais o emprego da categoria, salienta Ricardo
Saraiva Big, Secretário Geral do Sindicato e funcionário do Banco do Brasil.

Mesa redonda dá bons resultados
O Sindicato levou o representante do HSBC na Baixada Santista à mesa redonda na DRT de

Santos para discutir a manutenção do emprego de 28 funcionários, em virtude da extinção de sua
ED local, e a realocação deles para agências da Baixada Santista, onde os bancários residem e
não à grande São Paulo,  além de 90  dias de estabilidade.  O banco afirmou  que 14 já  estão



trabalhando na Baixada Santista e os restantes estão em Santo André e são deslocados em ônibus
executivo pago pelo HSBC. Pressionado pelo Sindicato, o representante do banco inglês, também
disse que há a possibilidade trazê-los de volta para a região e irá consultar sua direção quanto a
estabilidade proposta aos funcionários.

Inscrições abertas
As equipes de associados interessadas em participar da  I Gincana Cultural e Esportiva, que

será realizada, das 9h às 18h, nos dias 17, 24 e 25 de maio, na Associação Desportiva da Polícia
Militar,  na  Av.  Cel.  Joaquim  Montenegro,  284  (canal  6),  em  Santos,  deverão  inscrever-se  na
secretaria do Sindicato ou enviar a ficha de inscrição por fax 3223.9040. As equipes mais numerosa
e mais divertida, também serão premiadas. Divirtam-se com:

*Futebol Soçaite
*Vôlei Misto
*Oficina de Dança
*Roda de Samba
*Banco de Talentos
*Teatro Infantil, etc

Esta é mais uma atividade do Sindicato dos Bancários, em comemoração pelos seus 70
anos de fundação, com o objetivo de envolver e aproximar a categoria bancária.

Na Boca do Caixa
Caixa
A CEF suspendeu a reunião para negociar com a Comissão Executiva dos Empregados marcada
para dia 31/03 e agendou para dia 08/04. Na reunião serão discutidos os diversos problemas por
que passam os funcionários. O movimento Sindical quer o afastamento daqueles que foram
subservientes ao governo FHC.

Banespa
A direção do Grupo Santander Banespa marcou nova reunião para tratar da prorrogação da
garantia de emprego nesta terça, dia 08. Daremos maiores detalhes nos próximos informativos.

Sujeira
O loteamento do Iraque já começou, mesmo antes de ganhar a guerra os americanos já
formalizaram contrato de reconstrução do País árabe pela empresa Halliburton, que foi presidida
pelo vice-presidente norte americano Dick Cheney. Detalhe, em 2002, ele e a empresa foram
acusados de fraudes contábeis.

Dieese
Na opinião do Dieese, o Brasil apresentará resultados positivos em sua economia a partir do 2º
semestre deste ano. Há possibilidades do aquecimento da economia com queda da suave da
inflação e do desemprego.

Autonomia
Por pressão dos deputados de esquerda no Congresso, foi retirada da Proposta de Emenda
Constitucional 192 (que altera o Sistema Financeiro), o tópico que dava autonomia ao Banco
Central, muito defendido pelo goveno neoliberal de FHC. A autonomia retira a soberania do
governo sobre os rumos a serem tomados em nossa economia.

AGENDE-SE



Taxa de Juros
12/04 - Debate sobre a reforma do Sistema Financeiro -“Políticas Econômicas para o

Brasil”: Taxa de Juros. Local: Unisantos, às 15h, rua Carvalho de Mendonça, 144, Encruzilhada -
Santos. O debate é aberto ao público em geral.

CONVêNIOS
O  Sindicato  firmou  convênios  para  melhor  atender  os  associados,  veja  a  lista  abaixo  e  os
respectivos descontos:

*  Livraria  Nobel com  descontos  de  5%  a  15%  em  livros,  CDs,  papelaria  e  outros
produtos, av. Marechal Floriano Peixoto, 44 - loja 54 - 1º piso, fone 3286-2066 - Shopping
Miramar - Santos/SP;
* Dra. Carla Neves, cirurgiã dentista, 40% de desconto conforme tabela da associação,
rua Goitacazes, 06 - sala 42 - Gonzaga, Santos/SP, fone 3284-4325;
* Ótica Menezes, desconto à vista de 15% ou parcela em até 6x, rua Frei Gaspar, 134,
Centro de Santos/SP - fone 3219-2363;
*  Euro Data Cursos de Informática desconto de 50% no curso integrado de ambiente
Windows, av. Mal. Floriano Peixoto, 52 A, Gonzaga - Santos/SP, fone: 3286-2511;

*  Serviços de Massoterapia e Estética, desconto de 20%, fone: 3222.7030, rua
Goiás, 24 - Boqueirão - Santos/SP.


