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de Maio de 2003
1º de Maio é um dia de Luta

Participe da programação em comemoração ao
Dia do Trabalhador, que tem início dia 29/04 e 

termina dia 1º de Maio, na cidade de Mauá
O 1º de Maio de 2003, é o Dia do Trabalhador, não um dia de festas, sorteios, shows e

outras banalidades. Esse dia é um dia de Luta para os trabalhadores em todo o mundo. A única
forma de mudar a vida, o Brasil e o mundo, é a organização e luta dos trabalhadores.

O seres humanos assistem neste momento a brutal agressão imperialista dos EUA contra o
Iraque, onde milhares de vítimas civis, incluindo crianças e idosos, são massacradas. No Brasil
aumenta  a  violência  e  o  desemprego  continua  em  alta  e  pode  aumentar  ainda  mais  com  o
desdobramento da guerra e as imposições do FMI.

Os trabalhadores não podem mais ignorar a situação internacional, pois as consequên-cias
da guerra trará mais sacrifícios à classe trabalhadora. Além disso, precisamos defender nossos
direitos  em  especial  os  trabalhistas  e  previdenciários,  que  estão  em  debate  nas  reformas
propostas. A continuidade da luta pela redução da jornada de trabalho, a reposição das perdas
salariais,  a reforma agrária e urbana e o fim da violência,  são bandeiras a serem levadas em
nossas lutas. Por isso, convocamos você e sua família a participar das atividades do 1º de Maio
relacionadas abaixo:

Dia 29/04 (terça-feira) - Debate com Maria Mendes, coordenadora da
Comissão de Mulheres da CUT/SP, sobre a “Mulher Trabalhadora”, às 19h,
na av. Washington Luiz, 140 - Sindicato dos Bancários de Santos e Região

Dia 30/04 - Projeção do filme “Lian” - tema: A visão de um filho de operário
sobre seu próprio pai”, às 19h, na av. Conselheiro Nébias,248, no Sindicato
do Petroleiros

Dia 1º de Maio - Ato Público na Pça. Abílio Rodrigo Paz, no BNH em
Santos (ao lado do supermercado BIG, no bairro da Aparecida), às 10h, com
atividades culturais - às 12h30, saída de dois ônibus para o grande Ato na
cidade de Mauá, com a presença do Presidente Lula .

Editorial
Reajuste Já !!!



Não há o que se discutir! Inflação de dois dígitos não se negocia, se repõe! A inflação
de setembro de 2002 até agora já gira em torno de 15%, enquanto os bancos tiveram um
lucro  em  torno  de  10  bilhões  de  reais  ano  passado.  Portanto,  o  nosso  Sindicato,
juntamente com a CNB/CUT está organizando uma campanha para antecipar o reajuste
salarial.

A categoria precisa recompor as perdas salariais, em função da inflação, registradas
principalmente nos últimos quatro meses do governo neoliberal de Fernando Henrique,
por conta das eleições e a especulação promovida por tubarões das finanças ávidos por
lucro fácil e certo, que eram avalizados e beneficiados por dirigentes do Banco Central,
Ministério da Fazenda, Malan, FHC e  do conluio entre o antigo governo e o FMI.

Para se ter uma idéia, em total detrimento do desenvolvimento social e econômico do
povo e do País, os quatro bancos com maior lucratividade em 2002 ( Banespa R$ 2,8 bi,
Itaú R$ 2,4 bi, BB R$ 2 bi e Bradesco R$ 2 bi) foram os que mais fecharam agências,
demitiram e precarizaram serviços.

Este resultado é ainda mais surpreendente quando sabe-se que o ano de 2002 foi de
prejuízo para a grande maioria de setores  como o da construção civil, química, energia
elétrica, comércio e muitos outros.

Sabemos que o novo governo de Lula faz um grande esforço para deter a inflação,
mas os trabalhadores, principalmente os bancários, não podem sobreviver até setembro
com os salários corroídos e têm de exigir reajuste já! 

Condições para isso os banqueiros têm e de sobra.

Fome Zero
A Caixa Econômica Federal está participando da Campanha Fome

Zero, programa social do governo Lula. Todas as agências são pontos
de arrecadação de alimentos não perecíveis. Os bancários e as
demais pessoas que queiram solidarizar-se devem procurar a agência
da CEF mais próxima.

ATENÇÃO
Procure e informe-se sobre o Jornal Especial

da I Gincana Cultural e Esportiva dos
Bancários

Você, que ainda não fez a inscrição, totalmente gratuita, da equipe de
seu banco (2 equipes por banco), procure os diretores do Sindicato e
peça um jornal da Gincana e fique por dentro do que vai acontecer!!!

Participe da eleição para
delegado sindical



Estão abertas as inscrições para delegados sindicais da CEF até o dia 9 de maio de
2003. As eleições serão realizadas de 19 à 23 de maio de 2003, nas agências da Caixa.
Cada  delegado  eleito  cumprirá  mandato  como  representante  de  sua  unidade  de
30/05/2003 a 31/05/2004. Esta eleição é muito importante para que os funcionários se
organizem  a  partir  de  seu  local  de  trabalho.  Isto  dará  maior  força  para  que  suas
reivindicações sejam respeitadas e tratadas com a dignidade que merecem.

Não deixe de participar, você é muito importante neste processo de reorganização dos
trabalhadores e, em especial, dos empregados da CEF, que por quase uma década

tiveram seus salários e benefícios aviltados pelo governo neoliberal de FHC.

A luta pelo reajuste dos
aposentados banespa

Luiz  Gushiken,  ministro  chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  e  Ricardo
Berzoini,  ministro  da  Previdência,  mantiveram  encontros  com  representantes  da  Comissão
Nacional dos Aposentados e da Afubesp para tratar sobre o direito ao reajuste da complementação
do pessoal pré-75, com base na resolução 118/97 do Senado Federal.

“O objetivo é solicitar que Gushiken verifique a possibilidade de o governo fazer gestões junto ao
banco para abrir canais de negociação, já que ele mesmo é um aposentado pré 75 do Banespa e

conhece o problema de perto. No governo de FHC, este diálogo era impensável”, ressalta Pedro de
Castro Junior, Presidente do Sindicato e funcionário do Santander Banespa.  

Na Boca do Caixa
CEF I
Acontece em São Paulo, dia 17/05, às 10h, no Centro Sindical dos Bancários, rua Tabatinguera,
192, o Encontro Nacional dos Técnicos Bancários da CEF. O Sindicato oferecerá transporte
gratuito aos sindicalizados interessados. Reserve sua passagem!

CEF II
Em audiência de Conciliação, em Campinas, a Caixa concordou em substituir gradualmente os
terceirizados por concursados, de maio até dezembro de 2003, na base sindical de Campinas e
Região, posteriormente o banco deverá apresentar cronograma, em janeiro de 2004, para
substituição em todo o País.

CUT
A Central defende, desde 1995, o teto de 20 salários mínimos, R$ 4.800, entretanto, por não ser
radical, aceita negociar uma cifra entre os 10 propostos e 20 salários mínimos. Por outro lado, só
aceita a taxação dos inativos que recebam acima do teto a ser estipulado e não de quem recebe
acima de R$ 1.058.

BC
Depois de amargar prejuízo de 
R$ 17,19 bilhões em 2002, o Banco Central fecha o 1º trimestre do ano com superávit de R$ 8,18
bilhões.

Sudameris
O ABN-Real comprou o Sudameris por 2,29 bilhões de reais. Atualmente o Sudameris conta com
6.280 bancários. O movimento sindical está apreensivo com os desdobramentos da fusão, que



invariavelmente acabam em demissões. “Se houver algum prejuízo para os bancários iremos para
cima dos holandeses”, afirma Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

BB pagará taxas
 Especiais aos funcionários

A  diretoria  do  BB  comunicou,  à  Comissão  de  Empresa,  que  as  aplicações  dos
funcionários  do  banco  serão  remuneradas  com taxas  especiais  –  97% do CDI  para  as
aplicações  em CDB  e,  nos  fundos  de  investimentos  financeiros,  será  cobrada  taxa  de
administração de 1%. Estas taxas são as praticadas para os melhores clientes do banco e
foram  introduzidas  visando  as  aplicações  do  13º  salário,  se  sobrar  dinheiro  após  o
pagamento das contas atrasadas, obviamente. 

A  Comissão  de  Empresa  reivindica  solução  urgente  para  o  problema  do
endividamento do funcionalismo, pois cerca de nove mil funcionários estão inadimplentes
com a empresa. Na próxima rodada de negociações será tratado o assunto, e os sindicatos
irão  reivindicar  que,  nas  composições  de  dívida  os  funcionários  inadimplentes também
recebam  o  mesmo  tratamento  dos  melhores  clientes.  Será  apresentada,  também,
reivindicação de prática de tarifas diferenciadas para os funcionários, a exemplo do que
fazem outros bancos. 

“Entendemos  que  os  problemas  econômicos  dos  funcionários  só  terminarão  quando  houver
aumento salarial justo”, explica Ricardo Saraiva Big, Secretário Geral do Sindicato e funcionário do

BB. 

Cabeleireiros,
Depilação, Escova etc.

O Sindicato firmou convênio com L`Equipe Coiffeur - cabeleireiros unisex - que oferece
atendimento diferenciado para os associados, no Carrefour Praia Shopping, av. Prefeito

José Monteiro, 1045 - loja 51 - em São Vicente, aberto todos os dias até às 22h.


