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Banqueiros negam-se a discutir
antecipação

Na reunião do dia 02/06, entre a Executiva dos Bancários e os banqueiros, para iniciar
a negociação de antecipação de 15%, os donos dos bancos nem quiseram discutir a
possibilidade do reajuste. “Isto é uma sinalização de que temos que começar agora a

mobilização para a Campanha Salarial”, afirmou Pedro de Castro Junior, Presidente do
Sindicato.

Os  banqueiros  não  querem  acordo.  Foi  notável  a  cara-de-pau  de  Magnus
Apostólico, porta voz do setor que mais lucra no País,  ao dizer frases como “não
temos  inflação  acumulada  suficiente  para  a  antecipação  de  15%”,  “até  setembro
poderemos  ter  deflação”  ou  do  tipo  “a  antecipação  salarial  seria  uma  forma  de
distribuição  articial  de  renda”.  A  postura  dos  donos  das  instituições  financeiras
demostra o descaso com a situação vivida pela categoria.

Enquanto  isso,  o  custo  de  vida  aumenta  cada  vez  mais  e  os  salários  não
acompanham a inflação. Precisamos mobilizar ao máximo e para isso contamos com
o apoio e luta da categoria a partir de seus locais de trabalho, para chegarmos na
data-base unidos e fortalecidos de forma a alcançar o devido reajuste dos salários e
benefícios.

CEF e BB
Com base na campanha de antecipação de reajuste salarial, a Comissão dos

Empregados  da  CEF  e  a  Comissão  de  Empresa  do  BB  apresentaram  aos
negociadores dos respectivos bancos a reivindicação de antecipação salarial de 15%,
relativo à inflação acumulada desde setembro de 2002.

Editorial
Democracia
O  8ª Congresso da CUT teve o início democrático que esperávamos. Enquanto uma

parte batia palmas, outra vaiava o discurso do mandatário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre  os  sindicalistas  presentes  muitos  demonstraram  indignação,  que  entendemos  ser
correta e legítima, quanto a reforma previdenciária,  principalmente nos tópicos que tratam
sobre a taxação dos servidores públicos aposentados,  limite de idade e teto salarial  para
aposentadorias.

Por outro lado, Lula acertou e também estamos de acordo, quando comprometeu-se a
realizar  a  tão  esperada  reforma  agrária,  a  construção  de  mais  plataformas  da  Petrobrás
(novos  poços  foram descobertos),  o  aumento  de  recursos  para  a  agricultura  familiar  e  a
elaboração de Plano de Cargos e Salários para os servidores públicos federais. 

Porém, muito ainda há de ser discutido e feito para a classe trabalhadora,  que vem
sendo massacrada por centenas de anos. Vamos aguardar as deliberações dos sindicalistas
e lutar pela independência do movimento sindical frente aos governos, sejam eles na esfera
municipal, estadual ou federal..



Assembléia para eleger
delegados ao Conecef

Dia: 12/06
Horário: 19h30
Local: Av. Washington Luiz, 140 – Santos
O Sindicato  realiza  assembléia  e  convoca os  empregados  da CEF para  escolha dos
delegados que irão participar do Conecef. No dia 12/06 (quinta-feira), às 19h30, você tem
compromisso, na Av. Washington Luiz, 140 (Sede do Sindicato), agende-se. Na ocasião,
a diretoria do Sindicato empossará os delegados sindicais eleitos nas unidades da CEF,
de nossa base territorial. O Conecef será realizado dias 25, 26 e 27 de julho.

Edital
Eleição para delegado

Sindical no BB
O  SINDICATO  comunica  a  todos  os  funcionários  do  Banco  do  Brasil,  dos

municípios de sua base territorial a abertura de processo eleitoral para delegado sindical
do Banco do Brasil, cujo mandato será de 1º de julho de 2003 até 1º de julho de 2004. A
eleição  visa  organizar  os  funcionários  do  BB  por  local  de  trabalho,  para  que  suas
reivindicações sejam respeitadas. Será observado o cronograma abaixo.

- Inscrições: de 09 à 20 de junho de 2003;
- Eleição: de 23 à 27 de junho de 2003, nas respectivas agências do BB.

Ricardo Saraiva Big
Secretário Geral

Pedro de Castro Junior
Presidente

Unibanco NÃO apresenta 
proposta para mudar PPR

A Comissão de Organização dos Empregados do Unibanco não obteve êxito na negociação
sobre mudanças no Programa de Participação nos Resultados - PPR, com a direção do banco,
realizada dia 03/06. Os banqueiros disseram que ainda não têm nenhum modelo de PPR para
apresentar.

Os funcionários do banco denunciam que o atual  modelo de Participação só serve para
pressioná-los a cumprir metas absurdas e espalhar o terror e o estresse nas agências. Segundo os
bancários, pelo modelo de PPR imposto hoje, o banco desconta o valor pago pela PPR na PLR. 

A reivindicação é para que o banco pague os dois, sem descontar. O correto é o lucro ser
dividido e o PPR pago conforme o desempenho pessoal. Uma próxima reunião será agendada até
o final do mês.

Bancários reúnem-se



No próximo dia  11  de junho,   o  Sindicato  será  sede da Pré-Conferência
Regional  que  discutirá  a  Campanha  Salarial  e  as  reformas  propostas  pelo
governo.  Estarão  presentes,  além  da  diretoria  de  Santos,  os  diretores  dos
Sindicatos dos Bancários de Campinas, São José dos Campos e Guaratinguetá. 


 

As  propostas   para  reformar  a  Previdência  abre  um  grande  filão  para  que  os
banqueiros lucrem ainda mais. Desde que os debates sobre a reforma foram instaurados,
as entidades abertas de previdência privada registraram um crescimento de 74,33% nas
suas receitas em relação ao 1º quadrimestre de 2002.

A facilidade com que os bancos tiram proveito dos diversos aspectos da economia
parece não ter fim. Lucraram com inflação de 80% ao mês por vários anos. No Plano
Real criaram as tarifas para compensar a queda inflacionária e já se locupletavam com os
planos de previdência complementar, desde que foram implantadas as novas regras de
aposentadorias por FHC.O interessante disto tudo é que os bancos quanto mais ganham,
mais causam problemas para os bancários aos clientes e a sociedade!

Na Boca do Caixa

Bradesco
Nesta terça-feira, 10, o Coletivo Estadual Bradesco promove reunião ampliada com representantes
dos sindicatos, para debater a organização da Campanha Salarial e tratar das pendências do último
encontro.

CEF
A Caixa obteve no primeiro trimestre do ano lucro líquido de R$ 343,6 milhões, 60% superior ao
resultado do mesmo período em 2002. Segundo a nova direção do banco, os indicadores contábeis
mostram a crescente melhora com a ampliação do papel social da CEF.

Juros
Os juros bancários (spread bancário)  cobrados nos empréstimos começará a ser atacado pelo
governo Lula. O Congresso irá votar o projeto de lei que reformula a legislação sobre falências e
concordatas  no  País.  Além  disso,  o  governo  federal  irá  lançar  um  pacote  para  incentivar  as
cooperativas, a começar pelas de crédito.

ICV Dieese
Em maio, a variação de preços na cidade de São Paulo foi de 0,24%, a menor taxa apurada nos
últimos 12 meses, segundo cálculos do Instituto. O Índice de Custo de Vida registrou recuo de
1,15% em relação a abril.

INSS



Na estimativa da Associação dos auditores fiscais, perto de 40% da arrecadação líquida de
contribuições são sonegados todos os anos, uma perda de R$ 28 bilhões. Segundo os auditores,
com mais fiscais a sonegação poderá ser reduzida. Em 2002, a fiscalização conseguiu aumentar
em 28% a arrecadação líquida, algo em torno de R$ 20 bilhões.

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.
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- às 19h30, 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. 
Até dia  18/06 - Inscrições  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 3233.6086, 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 - fone 3223.9040.

Convênios

Festas
A SU Promoção  de  Eventos  firmou  contrato  de  convênio  com o  Sindicato.  Os

sindicalizados terão 15% de desconto ou parcelar  em 12 vezes a locação de salões,
buffet,  decoração de festas e tudo para seus eventos. Maiores informações fone3227-
6999/9145.7779 site:www.sueventos.kit.net

Chaveiro
O  Chaveiro  Garcia  dá  15%  de  desconto  e  atende  24  horas  os  bancários

sindicalizados. A loja fica na Av. Pedro Lessa, 1896, no Embaré - em Santos, fone 3236-
1704/97735862.


