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Trabalhadores independentes frente aos

governos
O 10º Congresso Estadual da CUT/SP, realizado de 23 à 26/04,

deliberou que o movimento sindical tenha autonomia frente aos governos
em todas as esferas

Com a participação de vários diretores do Sindicato entre eles Pedro de Castro Junior
(Pedrinho), Ricardo Saraiva Big, Aparecida dos Santos (Cidinha), o 10º Congresso Estadual
da CUT/SP teve como um dos pontos principais a importância da autonomia e independência
do  movimento  sindical  frente  aos  governos  municipais,  estaduais  e  federal,  as  entidades
cutistas deverão cumprir o seu papel de defesa dos interesses dos trabalhadores.

Esta  posição  foi  respaldada  pelos  745  delegados  eleitos  de  todo  o  Estado  que
representam cerca de 800 mil trabalhadores do campo e da cidade. Também foi reafirmada a
importância  deste governo,  que certamente  dará maiores chances de negociação com os
trabalhadores. Para os diretores do Sindicato, os debates foram ricos e é claro que apoiarão o
governo  Lula,  mas  em  muitos  momentos  o  Sindicato  irá  para  o  embate  em  defesa  dos
trabalhadores.

Isto já  vai começar  com as discussões  em torno das reformas da Previdência,  que
atinge os servidores públicos; e a Tributária e Fiscal. “As mudanças devem acontecer, mas os
trabalhadores não devem novamente ser penalizados e chamados a pagar a conta, que não é
deles”,  destaca  Pedrinho.  O  movimento  sindical  cutista  não  concorda  com  mudanças
generalizadas, como por exemplo algumas das propostas do governo que taxam os inativos
do setor público que recebem benefícios acima de R$ 1.058,00 e aumenta o limite de idade
de aposentadoria.

A CUT defende um sistema de previdência pública e universal, com teto de 20 salários
mínimos (4.800,00). Os trabalhadores, em especial a categoria bancária, devem se preparar
para um ano repleto de lutas por reposição plena, manutenção dos benefícios e por ganhos
reais nos salários arrochados durante quase uma década.

Editorial
A Gincana é sua!!!
A luta pela categoria é primordial e uma tradição durante os 70 anos de fundação de

nosso Sindicato. Este motivo já basta e muito para as comemorações que temos realizado
desde o início deste ano, como o baile de aniversário no Sírio Libanês. Como a mobilização
dos bancários é de suma importância para a luta por mais direitos, a confraternização e a
amizade entre os bancários também é uma atividade salutar e igualmente necessária.

Para  isso,  a  diretoria  do  Sindicato,  organiza  com  o  maior  carinho  a  I  GINCANA
ESPORTIVA E CULTURAL  DOS BANCÁRIOS DE SANTOS  E REGIÃO,  onde
você é a pessoa principal. Onde sua família poderá desfrutar de momentos de lazer com
toda  a  estrutura  que  o  seu  Sindicato  pode  oferecer.  Portanto,  esta  é  a  hora  de  nos



revigorarmos para com muita energia continuarmos lutando lado a lado por uma vida que se
paute pelo respeito e a dignidade!

Comissionados terão ponto
eletrônico

Durante a negociação a diretoria do banco comprometeu-se a
rever o PCS e o PCC e elaborar uma proposta

A falta do ponto eletrônico para os comissionados era uma aberração no Banco do
Brasil.  Isto foi  alterado com a negociação ocorrida entre a Comissão de Empresa e a
direção do banco e, portanto, uma das mais antigas reivindicações dos bancários do BB
foi atendida.

A implantação do ponto eletrônico aos comissionados trará benefícios e derrubará o
trabalho gratuito muito utilizado no governo FHC, onde os funcionários ficavam além de
sua jornada sem receber horas-extras.

“Isto demonstra que daremos início a uma nova relação de trabalho nas instituições
públicas  e  principalmente  no  BB.  Entretanto,  para  isso,  precisamos  do  apoio  dos
bancários contra as injustiças e pela garantia dos benefícios e mais conquistas”, afirma
Ricardo Saraiva BIG, Secretário Geral do Sindicato e funcionário do BB.

Além  disso,  no  decorrer  da  negociação  a  diretoria  do  banco  também  se
comprometeu  a  rever  o  Plano  de  Cargos  e  Salários  (PCS)  e  o  Plano  de  Cargos
Comissionados (PCC). O banco contratará uma consultoria para elaborar proposta.

O banco anunciou a criação de 3 mil cargos novos de gerentes de contas. Destes 809
serão implantados de imediato e o restante até o final  do ano.  A próxima rodada de
negociação será realizada dia  07/05, às 14h, em Brasília.

Santander Banespa:
uma mina de ouro

Os lucros ainda são estratosféricos no Santander Banespa. Depois de fechar 2002
com o maior lucro entre os bancos que atuam no Brasil (R$ 2,8 bilhões), o Santander
Banespa já obteve um lucro líquido de R$ 803,049 milhões, apenas no 1º trimestre deste
ano.  O  resultado  é  57,7%  superior  ao  mesmo  período  em  2002,  quando  o  banco
espanhol registrou lucro na ordem de R$ 562,2 milhões.

“A auferição destes lucros devem-se exclusivamente a dedicação dos funcionários,
que fazem do Santander Banespa o banco mais lucrativo do País, senão estiver entre os
primeiros do mundo. Os mesmos bancários que estão com o salários congelados e a
direção do banco retirou a estabilidade”, denuncia Pedro de Castro Junior, Presidente do
Sindicato.

O Governo Covas/FHC jogaram dinheiro pela janela e aumentou o desemprego no
País ao privatizar de qualquer maneira o Banespa atendendo aos interesses do FMI. Os
únicos que perderam foram a população de São Paulo, pois o banco deixou de fomentar
riquezas, empregos e desenvolvimento; e os mais de 8.200 bancários demitidos em dois
anos.

Inscrições para delegado



sindical até sexta-feira
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.

Direção cede às reivindicações
A negociação entre os representantes dos empregados e a direção da Caixa vem

avançando.  Na última rodada,  realizada dia  29/04,  foi  retomada  a  discussão sobre  a
reintegração dos funcionários demitidos na vigência da RH 008 (revogada pelo Banco na
negociação de 09/04), o Sindicato está encaminhando uma pesquisa para saber quem foi
demitido pela famigerada 008. Sobre o RH 002, a Caixa informou que os critérios de
acompanhamento do estágio probatório estão sendo revisados, os sindicalistas cobraram,
ainda, o amplo direito de recurso pelo avaliado conforme o resultado.

Além disso, a discussão sobre a terceirização continua baseada sobre os resultados
obtidos na justiça de Campinas, onde a CEF vai substituir gradualmente os ter-ceirizados
pelos concursados. Outra batalha vencida foi a liberação de 60 dirigentes sindicais com
ônus para a empresa, de forma transitória. Quanto a saúde ficou acertado a formação de
um Grupo  Paritário,  que  irá  formular  propostas,  formado  por  três  representantes  dos
empregados, três da CEF e um da Fenacef. A próxima rodada de negociação foi marcada
para dia 21 de maio.

Na Boca do Caixa
Reajuste.....
A categoria inicia a Campanha Emergencial para repor 15% correspondentes às perdas com a
inflação acumulada no período de setembro de 2002 a abril de 2003

........ já
A Campanha acontece em todo o País atingindo cerca de 120 sindicatos representantes de mais
de 80% ca categoria. Além dos bancários, outros trabalhadores como os químicos que também
têm data-base no 2º semestre reivindicam 10% de antecipação salarial.

Número 1
Recentes pesquisas realizadas pelos institutos Data-Folha e Ibope indicam que os brasileiros
acham que o combate ao desemprego deve ser a maior prioridade do governo Lula, que goza de
amplo apoio da sociedade.

Privatização
A privatização do setor de saneamento, um dos principais objetivos e FHC, será abandonada pelo
governo Lula. 
A iniciativa agora será fortalecer as empresas estaduais e municipais, que tratam da água, esgoto,
lixo, drenagem urbana e controle de vetores. A água e o tratamento de esgoto são essenciais à
população para entregá-los nas mãos do interesse privado, que visa o lucro.



I Gincana Esportiva e Cultural
Procure o jornal da I Gincana Esportiva e Cultural dos

Bancários com os diretores do
Sindicato, fique por dentro da programação e inscreva
gratuitamente no máximo 2 equipes, por banco, nos
diversos jogos e traga sua família para participar das

atividades
culturais, que serão realizadas dias 17,24 e 25/05


