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Bradesco: discriminação e
demissão

O  Bradesco  já  iniciou  o  desrespeito  e  as  demissões  contra  os  funcionários
incorporados  discriminando  funcionários  do  Mercantil  e  BBV.  Vários  bancários  do
Mercantil de São Paulo da capital foram demitidos sob alegação de que estavam velhos
demais para o serviço. 

Conforme  levantamentos,  a  demissão  e  o  desrespeito  é  prática  comum  no
Bradesco  após  as  incorporações,  somente  em  2000  o  banco  dispensou  5.000
funcionários. “O banco mais uma vez além de não cumprir a palavra de seu presidente
(não demitir  ninguém),  ainda o fez de forma humilhante e discriminatória.  Isto beira a
assédio moral”, enfatiza Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

O  movimento  sindical  irá  denunciar  o  banco  ao  ministério  público,  que  está
realizando investigação sobre discriminação contra idosos, deficientes, negros e mulheres
no trabalho.

BBV
Há apenas  algumas  semanas   após  assumir  o  controle  acionário  do  BBV (dia

09/06), o Bradesco já faz pressão e ameaças a seus funcionários. Os homens já foram
convidados  a  retirar  a  barba  se  quiserem  continuar  no  Brades-co.  Também  estão
impondo  uma  norma  que  os  obriga  a  entrar  uma  hora  mais  cedo  e  no  caso  dos
comissionados (que não têm cartão de ponto) ninguém avisou como serão registradas e
pagas estas horas-extras. A pressão por metas também estão insuportáveis.
 “  Vamos  cobrar  o  compromisso  de  não  demitir  no  DRT  e  denunciar  as
ilegalidades”, finaliza Pedro.

Editorial
BC: Autonomia para  inglês ver

Todos sabemos do interesse econômico que o Brasil causa aos especuladores e aos
paises  imperialistas  como os  EUA,  Inglaterra  e outros.  Por  isso,  causa-nos  estranheza o
objetivo do governo, principalmente do Ministro Palocci, em dar autonomia ao Banco Central -
BC. 

Esta  autonomia,  se  concretizada,  viria  a  consolidar  a  perda  de  controle  sobre  a
definição dos rumos da política econômica nacional.  Isso acontece com frequência onde o
Estado  é  frágil  e  precário.  Nesse  ambiente,  interesses  privados  conseguem  feudalizar  o
Banco Central e exercer um poder prejudicial ao interesse público mais amplo.
O que está em curso é a tentativa de se fazer uma blindagem de órgãos vitais-  agências
reguladoras, BC - do Estado para isolá-los da influência do eleitor. É como criar um sistema
em que o eleitor  vota,  mas não decide.  Estamos correndo o risco de ter  no comando da
política econômica um conjunto de pessoas protegidas pela estabilidade do emprego que não
leva  suficientemente  em  conta  o  lado  real  da  economia,  do  mercado  de  trabalho  e  do
interesse maior, o do povo.



IV Congresso da CNB/CUT
Mais um passo para organizar a categoria na Campanha Salarial de 2003/04 será dado entre

os dias 9 a 12/07, em São Paulo, com a realização do IV Congresso da Confederação Nacional dos
Bancários  (CNB/CUT).  Os  principais  temas  a  serem  debatidos  são:  conjunturas  nacional  e
internacional;  organização e plano de ação dos bancários;  reformas política e sindical;  sistema
financeiro; pauta social; eleição da nova diretoria executiva nacional e conselho fiscal.

O congresso da CNB/CUT servirá para apontar soluções para os principais problemas da
categoria bancária, como por exemplo, a terceirização, assédio moral, saúde, salário e garantia de
emprego, além da discussão do sindicato por ramo. Conforme a Executiva Nacional, precisamos
trazer  para  a  nossa  representação  os  trabalhadores  do  sistema  financeiro  que  não  são
representados pelos sindicatos de bancários e financiários, como promotores de venda/crédito e
terceirizados. Dezenas de entidades sindicais do Brasil do exterior participarão do Congresso, entre
elas: a UNI, Comfia, Uni Américas, etc.

Como utilizar corretamente o vale
trasporte

O vale  transporte  está  regulamentado  por  lei  federal  7418/85  e  confirmado  no  Acordo
Coletivo de Trabalho vigente (para ler a Lei na íntegra acesse o site www.oabsp.org.br). Trata-se
de  benefício  instituído  para  o  trabalhador  que  necessita  de  transporte  coletivo  urbano  e  é
nitidamente indenizatório. Quando o trabalhador é admitido no Banco assina uma declaração, sob
as penas da lei, onde informa o número de conduções que utiliza diariamente e o tipo delas. Por
outro lado, caso no curso do contrato de trabalho o bancário venha precisar de mais um tipo de
transporte deve encaminhar ao empregador a solicitação e firmar nova declaração. Ocorrendo o
caso do trabalhador não mais necessitar  de transporte público para a sua ida ao emprego, pois
possui  condução  própria  (bicicleta,  carro,  carona,  moto),  deverá  formalizar  nova  declaração,
informando tal fato, eis que não o fazendo estará cometendo falta grave denominada “falsidade
ideológica”, porque estará lesando não só o patrão, como também o Governo, eis que parte deste
beneficio é subsidiado.

Defesa do emprego e condições
de trabalho

A   Afubesp  e  os  sindicatos  estão  lançando  a  Campanha  Garanta  sua  Sorte,  cujo
principal objetivo é a defesa do emprego e de melhores condições de trabalho, a partir das
unidades e departamentos do banco. Para isso, estão alertando os funcionários do Santander
Banespa para manterem-se em ritmo de mobi-lização.

O  movimento  sindical  também  conscientizará  a  opinião  pública  sobre  os  lucros
fabulosos do banco espanhol desde a privatização do Banespa e de como os funcionários
estão sendo tratados agora. Além das irregulares contratações de cerca de 5 mil estagiários e
terceirizados  para  fazerem  serviços  especificamente  bancários  sem  nenhum  direito  da
categoria.

Bancos brasileiros são campeões
Mundiais

De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o país é campeão
disparado quanto à diferença entre o que os bancos pagam para captar dinheiro e o que



cobram nos empréstimos. Com spread bancário na casa dos 43%, em média - os bancos
cobram cerca de 62,8% para emprestar e pagam 19,3% por depósitos -, o Brasil bate nações
como  Angola  (38,6%),  Haiti  (17,3%),  Paraguai  (15,8%)  e  Argentina  (12,4%).  Até  a
Turquia, que tem a maior taxa de juros nominal do mundo - 42%, enquanto no Brasil a taxa
Selic está em 26,5% - tem spread menor. 

O lucro dos bancos nos empréstimos também deve ser olhado de perto. Os bancos
brasileiros são os mais rentáveis do mundo, segundo a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e Contabilida-de(Anefac). Atingem retorno sobre o patrimônio
líquido de 23%, ganhando dos bancos do México (17%), Inglaterra (16%), Espanha (14%),
EUA (12%), Itália (9%) e Canadá (8%).

Na boca do caixa
Vestibular I
O  Sindicato  preocupado  com  as  transformações  do  setor  financeiro,  que  exige  maior
especialização e qualificação do trabalhador, vem buscando parcerias e convênios com todas as
universidades e escolas técnicas da região, embora algumas não pratiquem esta política. Porém,
informamos  que  está  confirmado  a  parceria  com  a  Unip,  para  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação. Aos que vierem se matricular será concedido desconto de 20% nas mensalidades,
exceto matrícula. Aos alunos regulares que sejam sindicalizados e seus dependentes é preciso
entrar com requerimento após autêntica-lo na secretaria geral do Sindicato.Desejamos Boa Sorte
nos exames!

Vestibular II
Informamos também a manutenção dos convênios com a Universidade Santa Cecília, Colégio e
Faculdade Integração (São Vicente), Faculdade do Litoral Sul Paulista (Praia Grande) e Escola
Técnica Treinasse.

Banestado
O procurador da República, Luiz Francisco de Souza, entregou à Receita Federal sete mil cópias
de documentos recolhidos pela Polícia Federal, em Nova York. Os papéis comprovam que houve
transações financeiras do banco Araucária através do Banestado, que está sendo investigado por
lavagem de dinheiro. O  Araucária foi acusado de lavar US$ 5 bi. O banco é ligado a família do
senador e presidente do PFL Jorge Bornhausen (SC).

Caixa
A assinatura do acordo entre a CEF e os representantes dos empregados foi adiado para dia 24. O
acordo seria assinado dia 17/6 e é referente as questões relacionadas à organização do movimento
sindical.

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  27/06-  estão  abertas  as  inscrições  para  grupos  amadores  de  teatro.  Serão
selecionados 80 grupos do interior, litoral e capital, para receber orientações técnicas
e artísticas de profissionais de teatro. Mais informações pelo fone (11) 3351-8094.
Dia 24/06 - No Almanaque Bar, Show de Gervak Lima & Henrique Saulo, às 20h30. O
Almanaque fica na rua Oswaldo Cochrane, 129 - maiores informações pelo fone 3273-
0484. 

Fone do Chaveiro Garcia
O número do telefone do Chaveiro Garcia, que mantém convênio com o Sindicato e saiu
na edição de 09 a 13 de junho, não é 3236-1704, mas sim 3236-1706. Ele atende às 24

horas diárias e dá 15% de desconto.


