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Pré-Conferência inicia Campanha
Salarial 2003/04

O Sindicato foi palco da Pré-Conferência Regional da Campanha Salarial 2003/04,
dia  10/06,  com  a  participação  de  cerca  de  100  dirigentes  sindicais  bancários  de
Campinas, Guaratinguetá, São José dos Campos e de Santos. 

O encontro deu início a mobilização pela Campanha Salarial oficial. Entre muitas
propostas,  já  estão  colocadas  para  início  dos  debates  uma  maior  mobilização  dos
bancários  e  bancárias,  desde  agora;  a  defesa  pela  jornada  de  6  horas,  garantia  de
assistência  médica  no  acordo  coletivo,  luta  contra  metas  abusivas,  mesa  única  de
negociação, o que inclui os bancos públicos; maior segurança para a categoria e outros
pontos, tais como saúde do trabalhador e assédio moral.

“A Campanha já começou. O objetivo do Sindicato é a mobilização em torno de um
reajuste que reponha a inflação do período, a manutenção dos direitos já adquiridos e a
luta por direitos que necessitamos por conta da nova realidade, como uma segurança
maior  para  a  categoria.  Também  almejamos  ampliar  o  horário  de  atendimento  dos
bancos, para abertura de mais postos de trabalho e fim da sobrecarga de serviços. Com
isso, a terceirização e as demissões diminuem. Porém, precisamos do apoio incondicional
e  de  muita  luta  de  todos  os  bancários,  para  reverter  a  situação  imposta  pelos
banqueiros”, destaca Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Editorial
É a nossa vez de lutar
É mais do que claro que as instituições financeiras têm plenas condições de dar o reajuste

de 15%, ou mesmo, o reajuste total que será reivindicado na data-base da categoria. Os bancos
atingiram o topo da lista de setores mais lucrativos da economia brasileira. Em 2002, alcançou
R$ 9,9 bilhões. O lucro de 17 bancos superou o desempenho de 205 empresas de capital aberto,
incluindo a Petrobrás, que segundo pesquisa da empresa Economática, registraram juntas um lucro
de R$ 9,2 bilhões.

Já os bancários estão com salários defasados, a cada ano a categoria diminui por conta de
demissões, fechamento de agências, reestrutura de tesourarias e informatização. O que tem como
consequência  doenças  ocupacionais,  acúmulo  de serviços,  retirada de direitos  e  tantos  outros
desmandos.

Não é mais possível continuar neste caminho sem alardear, mobilizar, lutar, reivindicar com
unidade. Não se enganem com os banqueiros, pois o tratamento não irá mudar enquanto não
sairmos às ruas para lutar pelo que é nosso de direito. Esta lucratividade somente é real porque a
categoria  deixa uma parte de sua  vida,  em  trabalho,  todos os dias nas  milhares de agências
bancárias instaladas País afora.

BB: Taxa indevida
A direção do BB, apesar de atender a reivindicação dos funcionários de reduzir taxa

do CDC, ainda não deu isenção na cobrança de tarifa do CDC salário.  Ora, se estão
diminuindo as taxas porque os funcionários  passam por dificuldades financeiras,  nada



mais lógico  do que acabar também com a tarifa, que da mesma forma traz dificuldades.
Esta é mais uma reivindicação legítima dos funcionários e do Sindicato.

Eleição para delegado
Sindical no BB

O  SINDICATO,  por  meio  de  sua  diretoria  realizará  eleição  para  escolha  de  delegados
sindicais, na última semana de junho. Portanto, todos os funcionários do Banco do Brasil,  dos
municípios que compõem a base territorial estão convocados a participar do processo eleitoral, 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 seguinte cronograma: Inscrições de 09 à 20 de junho de 2003; eleição de 23 à 27 de
junho de 2003, nas respectivas agências do BB.

Segundo o Secretário Geral do Sindicato e funcionário do BB, Ricardo Saraiva Big, é muito
importante que os funcionários tenham interesse e ajudem na reconstrução das diretrizes sociais
do Banco do Brasil, que devem ser voltadas ao desenvolvimento do País, sem abdicar da luta por
salários dignos e empregos.

Sindicato quer
iniciar negociação sobre

funcionários incorporados
O  Bradesco  tenta  fingir-se  de  morto,  mas  o  Sindicato  está  atento  as  manobras  de

incorporação  realizadas  pela  maior  Instituição  financeira  do  País.  O  Bradesco  tem  de  iniciar
discussões  com  o  movimento  sindical  sobre  a  situação  dos  funcionários  incorporados  do
Mercapaulo, BBV e BCN. O BBV era o último obstáculo que o Bradesco impôs para iniciar as
negociações  em  torno  do  assunto.  O  sinal  verde  do  Banco  Central  para  que  ocorresse  a
incorporação  obriga  o  banco  a  negociar.  O  Sindicato  cobra  a  manifestação  dos  banqueiros
instalados na Cidade de Deus, em Osasco. 

A Executiva dos Bancários e o Sindicatos exigem que o compromisso firmado pela direção
do Bradesco de não demitir ninguém em consequência deste processo seja cumprido. Além disso,
precisamos discutir os salários dos bancários e uma assistência médica adequada às diferentes
regiões, onde encontram-se agências incorporadas.

Delegados são unânimes sobre a
independência

Com cerca de 2.700 delegados, o 8º Congresso Nacional da CUT talvez tenha sido o mais
importante ou igual ao da fundação. Realizado entre 3 e 7/06, foi o primeiro encontro nacional tendo
à frente do País um presidente oriundo da classe trabalhadora e sindicalista, Lula, além de ter sido
um dos organizadores do Concut. Entre as várias propostas e debates, um teve o apoio unânime: a
CUT tem que manter sua independência do governo.

O Congresso elegeu Luiz Marinho como novo presidente da Maior Central do Brasil, a CUT.
Deliberou propostas para a reforma da previdência, entre elas: teto de 20 salários mínimos para
aposentadoria, previdência complementar para aposetadorias acima de R$ 4.800, manutenção da
idade mínima de 48 anos para mulheres e 53 para homens, pensão não deve sofrer confisco, não
taxação de inativos, paridade entre ativos e inativos, e alguns outros. Estiveram representando o
Sindicato os delegados eleitos Pedro de Castro Junior e Ricardo Saraiva Big.

Na Boca do Caixa



Microcrédito I
O governo acertou os últimos detalhes para o anúncio de medidas que irão reduzir os juros nos
bancos públicos. O objetivo é forçar a maior participação do BB e da CEF no mercado de crédito e
a redução dos juros cobrados nos empréstimos pelos bancos privados aos clientes.

Microcrédito II
O BNDES incentivará os bancos privados a participarem do programa microcrédito. Trata-se de um
incentivo operacional que o BC irá acoplar ao programa dos bancos privados. Há a possibilidade de
os juros se aproximarem de 3%. A meta é atingir  1 milhão de operações, que variam de R$ 500 a
R$ 5.000 cada uma.

Autonomia 
A CNB/CUT é contra a autonomia do Banco Central e defende que o banco seja fiscalizado e
controlado  pelo  Congresso  Nacional,  conforme  o  projeto  elaborado  para  regulamentação  do
Sistema Financeiro aprovado por votação no 8º Concut.

Projeto
Conforme o projeto da CNB/CUT, os bancos privados devem exercer um papel social e não visar
apenas lucro fácil. Os bancos devem conceder créditos para o desenvolvimento da economia no
País.

Denúncia
As condições de trabalho e  atendimento nas  agências  do BB e CEF de Cubatão estão

precárias devido as reformas em pleno horário de trabalho. Isto é uma falta de respeito com os
funcionários e com a população que precisa pagar ou fazer transações financeiras. O Sindicato
está tomando as devidas providências.

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.
Dia  20/06 - Zellus Machado canta Macalé, Mautner,e outros no Almanaque, às 20h30, rua
Oswaldo Cóchrane, 129.

Sindicato discute
condições de trabalho

A prorrogação da jornada e as metas abusivas foram os dois pontos da reunião
entre sindicalistas e o diretor de RH do Santander Banespa. O RH informou que o banco
está  reorientando  o  controle  tanto  da  jornada  quanto  das  metas.  Inclusive  os  dois



assuntos são tema de discussão entre diretores e gestores do banco, principalmente o
pagamento das horas extras.

O Sindicato está atento e exige o fim das horas extras e abertura de mais postos
de trabalho.


