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Assembléia histórica elege

delegados
Pela primeira vez os bancários da região serão representados
com direito a voto nos congressos estadual e nacional da CUT

A diretoria do Sindicato realizou assembléia para indicar os delegados que participarão dos
congressos estadual (Cecut) e nacional (Concut) da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e os
delegados para o  4º Congresso da Confederação Nacional dos Bancários (CNB/CUT),  no dia
09/04/2003.  As datas para realização são: 10º Cecut de 23 à 26/04, 8º Concut de 03 à 07/06 e o da
CNB de 09 à 12/07.

Os  diretores  eleitos  por  unanimidade para representar  a  categoria  da base  territorial  do
nosso Sindicato foram: Pedro de Castro Junior, Ricardo Saraiva Big, Cidinha, Silvio Nascimento,
João Carlos de Faria, Walmir Gomes, Denialdo de Carvalho e Vaneide W. da Costa. A eleição foi
um marco político e histórico importante  para os bancários de Santos e Região por ser a primeira
vez que a categoria será representada nos congressos da CUT com direito a voto.
“Iremos defender no Cecut, Concut e na CNB uma previdência universal que mantenha a
integralidade do salário a  todos os trabalhadores sem restrições, que o trabalhador não continue
arcando com a maior parte dos impostos pagos neste País, uma distribuição de renda mais
igualitária com salários melhores, mais empregos; e para isso a realização das reformas da
Previdência, Tributária e Fiscal sobretudo do Sistema Financeiro garantindo os direitos dos
trabalhadores”, afirma Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Editorial
Banqueiros, congêneres e o BC

A proposta de autonomia do BC começou a ser encaminhada pela política econômica neoliberal
de FHC e do FMI no Brasil. Seu grande objetivo é restaurar a política econômica regida antes da I
Guerra Mundial,  onde não se pensava em almejar,  através  da economia,  objetivos sociais.  O
desemprego ou a má distribuição de renda, por exemplo, não eram considerados problemas do
Estado, mas sim associados ao banditismo e a preguiça.

As  equipes  economicas  se  ocupavam  apenas  dos  problemas  que  interessavam  a  classe
dominante. Portanto o significado da autonomia do BC é o de reduzir a capacidade de fazer política
macroeconômica do governo. Esta proposta faz sentido para quem crê que os mercados auto se
regulam e o governo não deve estimular o crescimento econômico ou contribuir para melhorar a
distribuição de renda; para quem crê que o desemprego é voluntário.
Mais que tudo, faz sentido para os que acreditam que a política econômica deve ser despolitizada,
que o povo não deve se intrometer nela, que ela deve ficar a cargo de banqueiros e congêneres.

Lute pelo Emprego
O Sindicato  já  prepara manifestações  contra   demissões  após  a  fusão do  BCN,  BBV ,

Mercantil de São Paulo e Bradesco, pois a direção do Bradesco já afirmou que irá fechar centenas
de agências que estejam perto uma das outras. Somente do Mercapaulo serão extintas cerca de 50



unidades na capital  paulista,  das quais  42 estão a menos de 200 metros  de uma agência do
Bradesco.  Também  é  bom  lembrar  que  a  luta  é  de  todos  os  bancários  dos  quatro  bancos
envolvidos. Por exemplo, quando o Unibanco incorporou o Nacional bancários de ambos os bancos
foram demitidos!

Outro fator que atingirá os bancários depois da fusão serão os benefícios dos planos de
saúde, pois os atuais não serão mantidos e na transferência para outra empresa muitos bancários
encontrarão dificuldades com os convênios médicos, em suas cidades de origem, onde a empresa
não tenha filial ou convênios que absorvam as necessidades da categoria.
 O Sindicato também irá buscar apoio dos clientes de todos os bancos, pois em fusões anteriores
perderam serviços prestados.  

Eleição para delegado 
sindical na CEF

O SINDICATO comunica a todos os empregados da Caixa Econômica Federal, dos
municípios de sua base territorial, a abertura de processo eleitoral para delegado sindical da
Caixa Econômica Federal, cujo mandato será de 30/05/2003 a 31/05/2004. A eleição visa
organizar  os  funcionários  da  Caixa  Econômica  por  local  de  trabalho,  para  que  suas
reivindicações sejam respeitadas. Será observado o seguinte cronograma: 
- Inscrições: de 14 de abril à 09 de maio de 2003; 
- Eleição: de 19 à 23 de maio de 2003 nas respectivas unidades da Caixa. 
 

Pedro de Castro Junior
Presidente

100 dias
O presidente Lula chega há cem dias de governo com o maior índice de aprovação (43% de ótimo
e bom) registrado pelo Datafolha desde o governo de Collor. O petista saiu-se melhor do que o
tucano FHC -39%.

Deputados I
A Câmara dos Deputados aprovou dia 02/04, em 1º turno, o substitutivo do Senado à emenda (PEC
53/99) que permite a regulamentação fatiada do sistema financeiro (artigo 192 da Constituição). 

Deputados II
A polêmica autonomia do BC não foi objeto de votação. A CNB/CUT e os sindicatos preparam
projeto sobre o sistema financeiro, que será entregue ao Congresso Nacional e também debatê-lo
com toda a sociedade.

CEF I
A reunião de 9/4, entre a comissão de empregados e a direção do banco foi positiva pela aceitação
do banco em revogar a RH 008, que permitia a qualquer gerente demitir sem contestação. Por
outro lado...

CEF II
Negativo ao não aceitar readmitir os dispensados pela RH 008, não reconhecer delegados
sindicais, não liberar nenhum diretor da Apcef e Fenae e só concorda com a liberação de 45
dirigentes para todo o País.

CEF III



Foi marcada uma próxima rodada de negociação. O Incrível e, portanto, surpreendente, é o
governo Lula, através dos atuais dirigentes do banco não respeitar a forma de organização dos
trabalhadores.

Direção do Santander
continua intransigente

A direção do Santander Banespa foi mais uma vez intransigente e negou prorrogar
a  cláusula  de  Garantia  de  Emprego,  em  negociação  dia  08/04.  Utilizou  os  mesmo
argumentos da reunião do dia 31/03, ou seja, que precisa voltar à normalidade, e que não
fará demissões em massa. A diretoria do Sindicato alerta que a única forma de garantir
os  postos  de  trabalho  será  a  mobilização  de  todos  e  se  reunirá  para  organizar  um
calendário  de  atividades.  Qualquer  movimento  de  demissão  nas  agências  deve  ser
informado  imediatamente  pelo  fone  3223.9040,  ou  pelo  e-mail:
santosbancarios@uol.com.br.
O ministro do Trabalho, Jaques Wagner, prometeu interceder para evitar demissões e o
Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Tarso Genro recebeu dossiê
elaborado pelos sindicatos.

Funcionalismo quer calendário 
de negociação

A  Comissão  de  Empresa  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil  solicitou  o
agendamento  de  um  calendário  de  negociações,  dia  09/04,   para  vários  pontos  de
interesse  do funcionalismo,  após  a  reunião  ser  desmarcada  pela  direção  do  BB sob
alegação que não haviam sido aprovadas, pelo governo contrapropostas a apresentar
aos sindicatos sobre a PLR.
Entre os pontos estão: acordo definitivo sobre a PLR, melhoria de relações de trabalho,
isonomia de tratamento entre novos e antigos, representação do funcionalismo como
delegados sindicais e do Garef, PCS e PCC, recuperação salarial, cumprimento da
convenção coletiva dos bancários e outros.

Doenças: alerta urgente 
Como consequência das condições insuportáveis impostas pela direção do Bradesco, seus

funcionários estão sendo acometidos, cada vez mais, por doenças ocupacionais. Os bancários não
aguentam mais ameaças de demissão, pressão, hora extra forçada, salários baixos, redução de
direitos, metas inatingíveis e outras torturas.
Como já alertamos, os funcionários estão sofrendo distúrbios psicológicos e não fazem o
tratamento adequado ou quando fazem não comunicam o banco, que os demitem. Isto,
infelizmente, é comum no maior eum dos mais lucrativos bancos do Brasil, o Bradesco. “Doença
Ocupacional não é só Dort/LER. A emissão do CAT é muito importante e no exame periódico o
médico deve ser informado dos sintomas, pois este exame é considerado como demissional por
um período de até 140 dias”, alerta Cidinha, responsável pela Secretaria de Saúde do Sindicato.
Por isso, se você estiver deprimido, estressado ou perceba qualquer outro sintoma de fadiga
procure o médico, a Secretaria de Saúde do Sindicato, faça o tratamento e comunique o RH.
Maiores informações pelo fone 3223.9040.

HSBC: Rei da Exploração



O HSBC é um dos campeões em explorar os funcionários. Depois de espioná-los, não pagar
corretamente  a  PLR,  demitir,  acumular  funções,  agora  impõe regras  e  metas  inatingíveis  aos
bancários. Eles estão sendo obrigados, por meio de ameaças de demissão, a venderem produtos
por telefone, inclusive os caixas que atendem o público e manuseiam dinheiro de clientes. Após
isto, como se não bastassse, no final de todo o mês são avaliados por critérios obscuros, que dão
margem à perseguição, sem contar com a exploração!
Esta atitude demonstra, mais uma vez, que o banco inglês não importa-se com os trabalhadores
brasileiros ou mesmo com o Brasil vislumbrado pela direção do HSBC como um País a ser
dominado e explorado até o fim sem respeito algum por sua gente, como em séculos passados!

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. Coronel Joaquim Montenegro, 284 (canal 6), em Santos, deverão inscrever-se na secretaria
do Sindicato ou enviar a ficha de inscrição por fax 3223.9040.

Dia de Luto e Luta
Em 1889, o Congresso Operário Internacional, reunido em Paris, decretou o 1º de Maio, como o
Dia Internacional dos Trabalhadores, um dia de luto e de luta. Portanto, lembre-se, neste dia venha
participar da Programação que a CUT fará em Santos para reivindicar sobre trabalho e direitos
sociais.


