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Reposição já

A Executiva dos Bancários  enviou documento que solicita a abertura das negociações com a
Federação  Nacional  dos  Bancos  (Fenaban),  visando  a  reposição  de  15%  nos  salários
correspondente à inflação de setembro de 2002 a abril de 2003, além disso o tema será discutido
nesta semana, em seminário na Confederação Nacional dos Bancários, em São Paulo, dias 19, 20
e 21 para planejar as ações da Campanha Salarial e a unificação das negociações com os bancos
federais .

O objetivo da antecipação é  não acumular perdas que tornem mais difíceis a reposição total
no segundo semestre. Os bancos têm todas as condições de repor as perdas e o que deve de
resíduos passados, os quais não foram inteiramente pagos à categoria em campanhas anteriores,
principalmente no governo de FHC. 

Basta analisar os fabulosos lucros dos banqueiros. Somente nos três primeiros meses de
2003, o Itaú lucrou R$ 714,162 milhões, ou seja, 41,8% maior do que em 2002, no mesmo período.
O Bradesco  amealhou R$ 507,601 milhões -  resultado 19,38% maior;  e o Santander Banespa
abocanhou no 1º trimestre R$ 803,059. 

Segundo  Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato, as pesquisas apontam os bancos
como os campeões de lucratividade entre os nove principais setores da economia.

Pedro reafirma que somente com a mobilização dos bancários nos locais de trabalho em
conjunto com a diretoria do Sindicato é que conseguiremos  a reposição. Os bancos públicos estão
em processo de negociação para rever salários, condições de trabalho e perdas de benefícios.
Estamos  em  um  novo  período,  no  qual  o   governo  Lula  tem  priorizado  o  entendimento  e  a
negociação para resolver problemas.

Editorial
Garantir direitos!!!

É incrivel a ganância dos patrões, primordialmente dos banqueiros, que mesmo com lucros
fabulosos,  que darão  para 10 gerações  de suas  famílias  gastarem sem apertar  um  parafuso,
tentam  de  forma  persistente  abocanhar  os  direitos  garantidos  pela  CLT  aos  trabalhadores
bancários.

Com artimanhas retiraram o anuênio de quem ingressa na categoria e comprou-o de outros
milhares, que detinham esse o direito. Nos últimos anos, eles tentam de todas as formas aumentar
a jornada de trabalho dos bancários de 6h para 8h diárias.

Com  isto  teriam  seus  lucros  estratosféricos  aumentados.  Em  contrapartida,  também
aumentariam o assustador desemprego que assola o País, além das doenças ocupacionais na
categoria como o estresse, a LER/Dort, as doenças psiquiátricas como a sindrome do pânico e
tantas  outras  que  acometem  os  bancários,  por  conta  das  pressões  impostas,  como  metas
inatingíveis, assédio moral, condições de trabalho precárias, etc.

Devemos  iniciar  uma  ação  conjunta  e  dizer  não à  exploração  dos  patrões.  Temos  que
aproveitar o novo momento vivenciado com o governo Lula e avançar não somente para garantir
direitos, mas também ampliar benefícios, viver com respeito e dignidade.

Trabalhe para viver, não aceite
exploração



As transformações do mundo do trabalho degradaram a saúde do trabalhador em todo o
mundo. Nos paises do terceiro mundo, onde se trabalha além da conta se adoece muito mais por
causa disso. Além disso, o enorme desemprego amedronta aqueles que estão empregados leva-os
a aceitar qualquer forma de trabalho.

O trabalho precário, sem carteira, sem direitos, o desrespeito a jornada e o absurdo ritmo de
produtividade imposto  pelas grandes empresas, elevam o índice de doenças ocupacionais. “Com o
excesso de trabalho, as pessoas tendem a adoecer e como um trabalhador doente não interessa
às  empresas  o  resultado é  a  demissão”,  analisa  a  médica  pesquisadora chefe  da Divisão  de
Ergonomia  da  Fundacentro  (Fundação  Jorge  Duprat  Figueiredo  de  Segurança  e  Medicina  do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego), Leda Leal Ferreira.

Segundo a médica, a saúde do trabalhador só tem resultado com luta sindical. Enquanto a
ideologia das empresas induz ao individualismo e à competição, os sindicatos proporcionam o
envolvimento em grupos. Quando uma pessoa participa de uma coletividade, ele descobre que o
seu problema não é único, isso dá perspectivas de luta. Por isso, o movimento sindical não é bem
visto pelo modelo neoliberal. “Ao contrário do governo FHC que colaborou para a desestruturação
dos sindicatos, o governo Lula poderia lançar uma campanha dizendo sindicato faz bem à saúde,
mostrando que tudo o que é social é superior ao individual e que um ser sozinho não vai a lugar
algum”, finaliza a pesquisadora.Portanto, não trabalhe para morrer, trabalhe para viver. Não aceite
calado a exploração, denuncie e lute!!!

BB tem lucro recorde e cresce
37,2%

O Banco do Brasil  é um dos recordistas em lucratividade, no 1º trimestre deste ano,
obteve um lucro líquido de R$ 479 milhões, o que representa  um aumento de 37,2% em
relação ao mesmo período do ano passado. 

Por isso, pelo banco ter lucrado sempre nos últimos anos e por questão de justiça; o BB
deve pagar a PLR universal, ou seja, de maneira proporcional a todos os funcionários, isto é
uma exigência do funcionalismo, que nunca esteve de acordo com a exorbitante diferença
dos  valores  pagos  aos  escriturários  e  aos  executivos”,  destaca  Ricardo  Saraiva  Big,
Secretario Geral do Sindicato.

Outro  ponto  discutido  nas  negociações  é  o  aumento  digno  do  salário,  pois  os
funcionários amargam oito anos sem aumento e o BB tem todas as condições de recompor o
salário dos bancários. O resultado bruto da intermediação financeira do BB totalizou R$ 2,38
bilhões  no  1º  trimestre,  aumento  de  26,2% em relação  ao  mesmo  período  de  2002.  As
receitas com prestação de serviços do BB alcançaram R$ 1,2 bilhão, 18,4% maior que nos
três primeiros meses de 2002. Os novos clientes do BB também aumentaram, subiram em
12,9%.

Ataque aos direitos
Não há dinheiro que satisfaça os banqueiros. Apesar dos lucros recordes e incessantes, a

Febraban propôs que o aumento da jornada de seis horas diárias da categoria seja tema de debate
no Fórum Nacional do Trabalho (FNT), que será criado ainda neste mês pelo governo federal para
discutir a reforma trabalhista.

A jornada de seis horas é fruto de muita luta. Trata-se de uma conquista da campanha
nacional de 1932 e que tem as sua razões, a categoria está sujeita a estresse pelo manuseio de
numerário,  a ritmos intensos, a pressões para cumprimento de metas  e, ainda, as práticas de
assédio moral. 

“Não é possível! Os banqueiros brasileiros estão na contramão da história do planeta, pois
todos  os  trabalhadores  mundiais  estão discutindo  exatamente  como irão  reduzir  a  jornada de
trabalho,  para  que  mais  pessoas  possam  trabalhar.  Enquanto  eles  insistem,  com  tamanha
ganância,  em atacar  os  direitos  dos  bancários”,  avalia  Pedro  de Castro  Junior,  Presidente  do
Sindicato.



Empregados da CEF
organizam-se

As agências da Caixa da base do Sindicato enviaram representantes para o Encontro
Nacional  dos  Técnicos  Bancários  da CEF,  realizado na capital  dia  17/5.  O  Sindicato
organizou o transporte. Também ocorre de 19 a 23/05 (desta segunda a sexta-feira), nas
agências do banco a eleição para delegado sindical.

 Participe,  você é  muito  importante  neste  novo processo de reorganização dos
empregados da CEF. A mobilização a partir  do local de trabalho garante o respeito e
fortalece as reividicações.

 Neste  caso,   todas  as  unidades  terão  candidatos.  Isto  demonstra  que  os
empregados da Caixa querem dar um basta no arrocho salarial e aos desmandos a que
foram submetidos pelo governo FHC.

Agenda Cultural
Até dia 30/06 - Peça Redimeid Bluz, do Orgone Grupo de Teatro, no 3º piso do Teatro
Municipal Brás Cubas (Pinheiro Machado, 48), sábado, às 21h e 24h, aos domingos, às
21h. Dirigida por Renato Di Renzo,  traça um painel  da sociedade atual.  Ingressos
limitados, custam R$ 15 e R$ 7,50. Maiores informações e reservas pelos tels. 9145-
0319, 8112-2160 e 8111-6373.
Todas as quartas-feira, até dia 25/06-  o Cineclube Lanterna Mágica realiza sessões de
filmes sobre a temática do “Ciclo de Cinema Poética da  Terra“, na Sala  Maurice
Legeard de Cinema, na Unisanta, rua Cesário Mota,08, Boqueirão/Santos. Dia 21 é a
vez de “Vidas Secas”, a entrada é gratuita.
Inscrições  abertas  até  dia  18/06  - O  Depto.  de  Atividades  Culturais  da  Secretaria
Municipal de Cultura de Santos abriu inscriçoes para o Mapa Cultural Paulista. As
modalidades  disponíveis  são  dança,  teatro,  artes  plásticas,  desenho  de  humor,
fotografia, conto e poesia. As inscrições devem ser feitas na Av. Pinheiro Machado, 48,
fone 3244.6086, ramal 255, das 9h às 12h, e das 14h às 17h.

De seg a sexta-feira - A partir do dia 19/05 até dia dia 23/05, na cadeia velha, na
Pça. dos Andradas,01, em Santos, haverá sessões diárias de cinema e curtas metragens

de Zé do Caixão - informações Tel. 3219.7456 e 3219.2036, a entrada é franca.

Na boca do caixa
Maternidade
Está tramitando no Congresso Projeto de Lei que revisa o custeio do salário maternidade. FHC
transferiu a despesa para o INSS e o atual governo pretende restabelecer as regras anteriores,
onde os empresários arcavam com o custo. Nada mais justo do que aliviar o deficit da Previdência.



Suborno
A atual diretoria do Sindicato dos Motoristas de ônibus de São Paulo, filiado a Força Sindical, é alvo
de denúncias de corrupção e enriquecimento ilícito, devido a cobrança de propinas para reailzarem
greves a favor dos patrões. Em menos de dois anos do governo da prefeita Marta Suplicy(PT), o
Sindicato promoveu nove grandes paralisações, com prejuízos à população.

Direitos 
Depois do ministro do trabalho, Jacques Wagner, acenar com o parcelamento do 13º, como forma
de estimular a criação de empregos formais,  a CUT afirmou que não discutirá a alteração dos
direitos  trabalhistas.  Segundo a Central,  conquistas  como  13º,  férias,  licença-maternidade  e o
FGTS não estarão na mesa de negociações do Fórum Nacional do Trabalho.

Cuba
“Cuba vem sofrendo a agressão dos EUA há 40 anos.  Por que ninguém fala das agressões dos
EUA? Trata-se de um intervencionismo permanente. Os EUA posam de democráticos, mas são um
país totalitário”. Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, notável que subscreve a
carta de apoio à CUBA.

ALCA
O  Comitê  contra  a  ALCA  da  Baixada  Santista  está  reunindo-se  todas  às  2ªs  feiras,  na  Av.
Washington Luiz, 140 - Sindicato dos Bancários. 

Plenária Estadual da ALCA
Dia  24/5  - Plenária  Estadual  da  ALCA,  em  São  Paulo,  maiores  informações  pelo  fone
3223.9040 com Cidinha (o Comitê da ALCA, da Baixada Santista,  está reunindo-se às 2ª
feiras).
Dia 28/5 -  A Comissão de Constituição e Justiça fará a primeira reunião para debater as
Reformas da Previdência e Tributária.


