
Informativo Bancário
 Edição nº 688 de 07 a 11

 de julho de 2003
Encontro 

Interestadual discute 
Campanha Salarial

A Federação  dos  Bancários  de  São  Paulo  e  Mato  Grosso  do  Sul  promoveu  o
Encontro  Interestadual  dos  dirigentes  sindicais  das  entidades  filiadas,  entre  eles  os
Sindicato de Santos que participou com 13 diretores, nos dias 2 e 3/07, na Colônia de
Férias de Caraguatatuba, para debater e organizar a Campanha Salarial 2003/04.

Mais  de  200  sindicalistas  estiveram  presentes  no  evento  para  concluir  as
discussões em torno de temas como mesa única de negociação para os bancos públicos
e privados, desemprego, queda de juros, filiação a uma central sindical de trabalhadores
e Reformas Previden-ciária, Trabalhista e Tributária.

As propostas do Encontro Interestadual serão levadas para o Encontro Nacional
dos Bancários que acontece dia 11 de julho, em S. Paulo.

 “ Esta Campanha, como as outras, será difícil, pois já percebemos a intenção dos
banqueiros  de  tumultuar  ainda  mais  a  vida  dos  trabalhadores.  Eles sequer  enviaram
respostas aos pedidos de negociação para a antecipação de 15% exigida pelo movimento
sindical bancário, depois de sentarem uma única vez para dizer que não podiam dar o
reajuste porque não tinha inflação acumulada suficiente ou que seria uma forma artificial
de distribuir  renda.  Portanto volto a frisar:  vamos começar  agora  a mobili-zação para
construirmos uma Campanha Salarial digna, para que tenhamos êxito e que garanta a
reposição  total  da  inflação.  Um detalhe,  isto  precisa  ser  feito  a  partir  dos  locais  de
trabalho,  para  ajudar  a  fortalecer  a  categoria  e  o  Sindicato”,  avalia  Pedro  de  Castro
Junior, Presidente do Sindicato.

Editorial
Tarifas abusivas e contratos leoninos

As agências reguladoras como a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), as
privatizações de estradas e seus pedágios, de bancos e muitas outras estatais e autarquias
são o triste e perverso legado deixado por FHC com o seu famigerado sistema neoliberal. E
agora? Agora estamos de mãos atadas por contratos leoninos assinados no governo anterior,
que estão gerando tarifas (antes públicas) abusivas, no atual governo que sempre foi contra
esta  forma  de  administrar  a  coisa  pública  e  essencial  à  população  como  é  o  caso  das
telecomunicações, energia, bancos e toda a infra-estrutura.

O  objetivo  dessas  agências,  a  propalada  autonomia  do  Banco  Central,  das
privatizações em geral é retirar o poder dos ministérios, do governo e a soberania do povo
entregando  a  grandes  corporações  e  especula-dores  do  mercado  financeiro  internacional
alinhados  com os  objetivos  da  “Casa  Branca”  e  seus  seguidores.  As  consequências  são
guerras, fome, epidemias e miséria em todo o mundo

Paralisação dá resultado
A paralisação dos cerca de 1.200 funcionários da Adger Central em protesto contra

a demissão de um colega deu resultado. A direção do Santander Banespa concordou em



assinar documento garantindo a inexistência de qualquer lista de corte, segundo relatou a
direção da Afubesp. “Isto é um avanço, pois havia a especulação sobre a demissão de
1.500 trabalhadores, que estavam servindo de instrumento de pressão usado por alguns
diretores  e administradores  do banco”,  afirma Pedro  de Castro  Junior,  Presidente  do
Sindicato.

De acordo com Pedro, é inadmissível falar em demissão em um banco que que
está no topo da lista dos mais lucrativos, com um resultado de R$ 2,818 bilhões, em
2002; e R$ 830 milhões somente no 1º trimestre deste ano.  “O Sindicato não vai admitir
cortes, mas para isso,  é importante que a mobilização dos funcionários continue e as
pressões sejam rechaçadas ”, destaca o sindicalista.

Terrorismo no Unibanco
Os funcionários do Unibanco estão sendo pressionados e ameaçados de demissão,

neste  início  do  segundo  semestre  de  2003.  Segundo  denúncias,  a  pressão  por  metas
abusivas  e  inatingíveis,  que  o  banco  estabelece  por  critérios  obscuros,  vem  ameaçando
desempregar muitos bancários, no primeiro semestre do ano. Este clima de terror implantado
pela direção do Unibanco está aumentando a ocorrência de demissões voluntárias e doenças
ocupacionais, pelo desgaste emocional sofrido.

Muitos bancários estão com distúrbios cardiovasculares e risco de serem acometidos
por  ataques  cardíacos.  Não aguentam mais  a animalesca  pressão  pelo cumprimento das
metas.  A  diretoria  do  Sindicato  alerta  a  todos  os  bancários  para  não  tomarem  atitudes
precipitadas, nem pedir demissão, mas  procurar o Sindicato para que possa documentar os
problemas,  buscar soluções jurídicas e expor o banco à opinião pública, pois este tratamento
configura-se em Assédio Moral e isto é intolerável.

Categoria aprova por unânimidade
contas do Sindicato

Associados lotam auditório do Sindicato e ratificam o balancete de 2002 da entidade

No último dia 30 de junho foi realizada Assembléia Geral Ordinária para aprovação ou não
das despesas e receitas do Sindicato referente ao exercício de 2002. Dezenas de associados da
ativa  e  aposentados,  atendendo  a  convocação  da  diretoria,  lotaram  as  dependências  e
democraticamente e de forma unânime e transparente aprovaram o balanço.

“É muito importante que a categoria compareça nas assembléias, para que possamos com
total transparência debater sobre os assuntos essencialmente do Sindicato e que dizem respeito a
todos os filiados . Esta gestão tem como objetivo primordial e legítimo lutar pelos direitos dos
bancários e dos trabalhadores em geral”, salienta Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato. 

Na boca do caixa
Nossa Caixa



A diretoria do Sindicato negociou com a gerência administrativa do PAB/Fórum de Santos que a
partir  de  01/07,  os  funcionários  poderão  tirar  as  compensadas  (folgas)  também  nos  feriados
forenses. Caso não tenham compensadas poderão tirar as Ausências Permitidas (AP).

FGTS
A CEF começa a liberar o pagamento da correção dos expurgos do FGTS após o dia 15/07. Serão
pagas a 2º parcela para quem tem entre R$ 2 mil e R$ 5 mil a receber e a primeira parcela de
quem tem direito à correção de        R$ 5 mil a R$ 8 mil. De acordo com o superintendente nacional
do FGTS da CEF, a data dos pagamentos deve ser entre os dias 15 e 18/07.

Dólares
A remessa ilegal de dinheiro para o exterior através de esquemas montados no Banestado pode
chegar a 60 bilhões de dólares. Segundo a revista Isto É, estão sendo investigados o presidente do
PFL, Jorge Bornhausen, o ex-deputado federal Wigberto Tartuce, o ex-presidenciável do PSDB,
José Serra e o ex-tesoureiro de campanha de FHC e ex-ministro das comunicações, Sérgio Motta,
além do próprio PSDB, entre outros.

Greve
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos dá total apoio à greve deflagrada dia 08, pelos
servidores públicos federais. Os servidores estão há  quase uma década sem aumento real nos
salários e também lutam contra a reforma da previdência, que tributará os aposentados do setor
público que recebam benefícios a partir de R$ 1.058,00.

Agenda Cultural

Dia 09/07 - Palestra sobre Gnose, às 20h, na Av. Washington Luiz, 140, ministrado
pela Associação Gnóstica Samael Aum Weor, de Santos. O Curso dará uma
abordagem Holística, exercício “ Fonte da Juventude”, Despertar da Consciência e o
Caminho Interior. Maiores informações pelo fone 3223-6458.
Todas as sextas - exibição de filmes italianos gratuitamente com debate, na sede da
Societá Italiana, Av. Ana Costa, 311. Informações e reservas pelo fone: 3222-9585.
Carandiru- está na 11ª semana de cartaz como um dos filmes mais apreciados nos
finais de semana, já acumulou mais de 4,5 milhões de espectadores e R$ 30 milhões
de bilheteria.
Dia  08/07 -  seguindo  com  o  Projeto  Autoria,  o  Almanaque  Bar,  rua  Oswaldo
Cochrane, 129 - apresenta Elenira Ribeiro & Paulo Maimone. Reservas e informações
pelo fone 3273-0484.
Livros -  a livraria Pagu, rua Carvalho de Mendonça, 203 -  proporciona excelente
local para leitura, bate papos e palestras. Frequentada por intelectuais, jornalistas,
escritores e artistas da região vem investindo na valorização do conhecimento, um os
caminhos para emancipação dos trabalhadores.  Com mais de 7 mil  títulos a casa
mantém boas coleções de psicologia, jornalismo e outros livros não encontrados nas
tradicionais livrarias, além de CDs.. Maiores informações pelo fone 3224-3527.
Todas as quartas- continua o Ciclo do Cinema promovido pela Unisanta (Bloco E, 5º
andar), com exibição de filmes nacionais e internacionais gratuitamente. 


