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Banqueiros não querem negociar
A  Executiva  dos  Bancários  reuniu-se,  dia  20,  para  debater  a  campanha  de

reposição emergen-cial. A proposta de antecipação de 15% foi encaminhada à Fenaban,
que  não  enviou  nenhuma  resposta.  Segundo  os  banqueiros,  o  negociador  Magnus
Apostólico,  está  com  problemas  de  saúde.  A  Executiva  está  empenhada  em  cobrar
resposta  e  volta  a  reunir-se  esta  semana  (27e  28/05),  para  definir  a  estratégia  da
Campanha Salarial 2003/04.

“A antecipação dará maior fôlego à categoria, que já acumula perdas. Porém, se os
banqueiros,  que  já  tiveram  lucros  espetaculares  e  pagam  menos  impostos  que  os
trabalhadores, não quiserem negociar a reposição temos que  gritar  pelo reajuste que
reponha toda a inflação e as perdas de anos anteriores e isso exige muita mobilização.
Sem a categoria unida e reivindicando, junto com o Sindicato, em seus locais de trabalho,
volto a lembrar:  não teremos força suficiente para arrancar um aumento salarial justo”,
afirma Pedro de Castro Junior,  Presidente  do Sindicato.  SEM MOBILIZAÇÃO NÃO TEM
LUTA, SEM LUTA NÃO HÁ CONQUISTAS!!!

Editorial
Assédio Moral: Crime

Cada vez mais as doenças ocupacionais atacam os bancários.  O estresse e a
depressão são algumas delas, decorrentes na maioria dos casos por assédio moral,
que  consiste  em  expor  trabalhadores  a  situações  humilhantes,  que  reduz  sua
qualificação, durante a jornada de trabalho. 

As  situações  mais  comuns  ocorrem  em  relações hierárquicas  autoritárias,  com
condutas negativas, desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes
fazendo com que o funcionário passe a não suportar o ambiente de trabalho.

A nossa categoria é invariavelmente vítima destas condições de trabalho, por conta
de  banqueiros  inescrupulosos  e  gananciosos  que  impõem  metas  excessivas  e
inatingíveis. Já viraram rotina os casos de assédio moral nas agências de todos os
bancos.  Porém,  o  HSBC,  Unibanco,  Santander  Banespa  estão  abusando  das
ameaças, desrespeito, pressões e humilhações.

É bom lembrar que já existem projetos tramitando em São Paulo e já foi aprovado
no Rio de Janeiro que trata o Assédio como crime. Na esfera federal, há propostas de
alteração do Código Penal e outros projetos de lei.

Todo trabalhador assediado deve denunciar ao seu sindicato para que os culpados
sejam interpelados e sua conduta corrigida, sob pena mais drásticas.
Preservar  as  condições  de  trabalho,  garantindo  a  saúde  física  e  psicológica  dos
funcionários é lutar pela dignidade e respeito aos trabalhadores.

Empregados da CEF



elegem delegados Sindicais
Em clima democrático e de tranquilidade os empregados da CEF elegeram, semana

passada, os 15 delegados sindicais que irão representá-los na base territorial do Sindicato. “
A  eleição  foi  importante  para  que  os  funcionários  se organizem a  partir  de  seu  local  de
trabalho. Isto dará maior força para que suas reivindicações tenham o respeito que merecem.
Os funcionários demonstraram  que entenderam este momento impar e organizaram-se, para
com a mobilização garantir novas conquistas”, ressaltou Ricardo Saraiva Big, Secretário Geral
do Sindicato e responsável pelo processo eleitoral.

Os delegados eleitos  são:  Túlio  Leonardo V.  Cichello;  Carlos  Roberto  S.  Curvelo  e
Cintia Tavares C. Guedes;Lauro Jesus P. Fernandes;  Mônica Magrini;  Rosângela Dumarco
Guedes; Marcelo Frediani;  Diogenes Freitas da Silva; Laranie B. R. Liberato;  Aldo Munhoz
Gonzalez;  Maria Sueli R. C. Magalhães; Claudia Fomiko Tome; Dilson Alves Ferreira;  Lúcia
I. Oliveira Bezerra; David Nunez Martinez.

Sindicato prepara
organização no BB

Na última rodada de negociação entre a Comissão de Empresa e a direção do BB,
avançamos na discussão do aprimoramento profissional, política há muito esquecida por
nefastas diretorias. Está previsto a criação de comitês de desenvolvimento profissional
em todas as unidades, para debater de que forma e quanto será investido na formação e
aprimoramento dos trabalhadores.

Delegados sindicais terão assentos nestes comitês e portanto é imprescíndivel que
seja eleito em todas as unidades um funcionário sindicalizado, que levará a formação do
ponto  de  vista  dos  trabalhadores.  O  Sindicato  estará  organizando  a  escolha  dos
delegados em todas as agências. As possibilidades de reorganização dos bancários do
BB começam com atitudes participativas.

Assalariado paga 5 vezes mais IR
que os bancos

Está comprovado!!!  Os trabalhadores assalariados pagaram cinco vezes mais imposto de
renda  (IR)  que  os  bancos,  em  2002.  Segundo estudo  do  Instituto  Brasileiro  de  Planejamento
Tributário (IBPT), no ano passado os assalariados tributados na fonte pagaram R$ 26,94 bilhões
em IR. Enquanto os bancos, apesar de seus lucros espetaculares, somente R$ 5,70 bilhões. 

Outro dado levantado pelo IBPT mostra que a classe média é quem mais paga IR sobre
salários no País. De acordo com a pesquisa, a classe média pagou 63,85% de todo o IR retido na
fonte em 2002. Os assalariados de baixa renda pagaram 9,75% de IR recolhido no passado e a
classe alta respondeu por 26,4% da arrecadação.

Assim fica claro que a reforma tributária tem que mudar a situação dos trabalhadores, pois
são muito mais taxados que os donos do dinheiro, os bilionário banqueiros. Entretanto e para que
isso aconteça, devem debater e discutir nos seus sindicatos, partidos políticos e associações como
devem ser realizadas as reformas.

Centenas de bancários
participam da 1ª Gincana



Aproximadamente 300 bancários da ativa, aposentados e familiares participaram da abertura da
1ª Gincana Esportiva e Cultural, na ADPM, no canal 6, dia 17. O evento teve início com o Coral dos
Bancários, logo em seguida começou o torneio de futebol society.

Também houve jogos de truco, dominó, vôlei  misto, jogos cooperativos e oficina de dança. A
Gincana faz parte das comemorações aos 70 anos de fundação e luta do sindicato.

Emendas do deputado Zica
O  deputado  estadual  Luciano  Zica  (PT)  debateu  as  reformas  propostas  pelo

governo  federal,  no  último  dia  18,  no  Sindicato.  Com  um  público  de  cerca  de  100
pessoas,  Zica  disse  que  fará  emendas  nos  projetos  de  reforma  da Previdência  com
objetivo de corrigir  distorções.  A taxação dos inativos,  na opinião do deputado,  pune
aqueles que trabalharam toda uma vida e que, geralmente, na velhice, não recebem o
suficiente para viver com dignidade.

O teto proposto de 10 salários mínimos também não faz justiça social. Zica não
defende aposentadorias milionárias nem privilégios.A criação dos fundos de pensão, para
complementação  de  aposentadorias  interessa  apenas  ao  sistema  Financeiro  e,  na
prática, é uma forma de privatizar a Previdência. 

É preciso pensar na reforma da previdência como meta de ampliação de direitos e o
fortalecimento do Estado.  A previdência trata da seguridade social, um dever do Estado.
Também é preciso cobrar a dívida de aproximadamente R$ 180 bilhões, valor que cobriria
qualquer déficit. 

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. 
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.
Até  14/06  -  inscrições  para  vivência  Ikebana  -  R$  6,00  por  pessoa.  Maiores  informações  na
secretaria do Sindicato ou pelo fone 3223.9040.
Dia 28/05 - Projeto Sons da Cidade apresenta Canta Secult, na Av. Pinheiro Machado,
48, teatro Municipal de Santos. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.
Dia  29/05  -às  21h,  Av.  Pinheiro  Machado,  48,  Projeto  Sons  da  Cidade  apresenta
“Ainda que o tempo passe.... Viva Elis”. Ingresso: R$ 10.
Dia  31/05  -  Show  de  César  Camargo  Mariano  e  Romero Lubambo,  Av.  Pinheiro
Machado, 48 - Vila Mathias - Santos.Ingresso: R$ 10.

AGENDA



Dia 28/5 - Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher.


