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IV Congresso 
define estratégias da Campanha

Salarial 2003
O IV Congresso  da Confederação Nacional  dos  Bancários  (CNB/CUT)  foi  realizado

entre os dias 9 e 12/07, em S.Paulo para definir  estratégias de Campanha e o papel  dos
bancários na construção do modelo econômico e social para o Brasil.

Dividido em quatro temas, o Congresso definiu  a linha de atuação dos próximos três
anos da CNB/CUT. Os temas foram: reivindicações e plano de ação da categoria bancária,
reformas política e sindical, organização e ação sindical internacional.

A grande novidade da pauta de reivindicações da Campanha Salarial é a realização de
mesa única de negociações com a Fenaban envolvendo bancos públicos e privados. Esta
estratégia irá aglutinar cerca de 400 mil bancários em torno de uma só negociação, dando
mais força e capacidade de mobilização para a categoria. 

Participaram dos  debates  delegados  de  entidades  sindicais  brasileiras,  européias  e
latino-americanas.  O Sindicato  de Santos enviou o Presidente,  Pedro de Castro Junior,  A
Secretaria  de Comunicação,Aparecida dos  Santos (Cidinha)  e o Secretário  Geral,  Ricardo
Saraiva Big, eleitos como delegados do IV Congresso em Assembléia da categoria.

Editorial
Crise mundial
A crise do modelo econômico mundial está evidenciada nos números que apontam que mais

de 2 / 3 da população do planeta está na miséria absoluta e disto ninguém duvida. Agora quando se
analisa a distribuição da riqueza do planeta procurando justificar a concentração de poder nos
Estados  Unidos  tomando  por  efeito  o  desaparecimento  do  mundo  socialista,  é  no  mínimo
escamotear a dualidade ao qual o pensamento humano está afundado tanto por existencialistas
quanto materialistas. 

A experiência socialista foi divulgada como o modelo que unificava tudo que existia de mal e
em nome da “liberdade” se difundiu o princípio de que todos estaríamos sobre as asas protetoras
da “águia” que por nós lutaria, em defesa do bem e contra todo o mal. Deu no que daria, mesmo
que alguns ainda possam defende-lo. 

A exclusão, marginalização, fome, doenças e a morte lenta a que foram lançados bilhões de
seres humanos, não será resolvida mesmo que juntássemos todos os dólares do planeta, mas sim
quando formos capazes de inventar uma nova forma de dividir os sentimentos da humanidade. Aos
muitos que ainda acreditam, um outro mundo será possível.



HSBC gera transtornos no plano
de saúde e eliminará postos de

trabalho
O HSBC faz de tudo para prejudicar seus funcionários. Se não bastasse a falta de pessoal,

metas absurdas, espionagem da vida alheia; agora o banco transferiu o seguro-saúde de seus
bancários para a Sul-América, o que está causando muitos transtornos. Os casos são inúmeros, há
aqueles que precisam de uma consulta emergencial e ficam sabendo que seu médico ou clínica
ainda não têm credenciamento do plano de saúde da nova corretora.

Isto é fruto do descaso da direção do HSBC, principalmente no Brasil, pois a Sul-América
ofereceu  valor  de  cobertura  inferior  ao  do  banco,  o  que  afastou  antigos  conveniados.  As
dificuldades de assistência médico-hospitalar recaem sobre os segurados por falta de competência
da corretora de não negociar com os conveniados e pela exploração dos trabalhadores mantida no
País pelo banco HSBC.

O Lucro acima da Vida
O HSBC, que é o maior banco da Europa, anunciou que pretende eliminar 1,4 mil empregos

no Reino Unido, para que a instituição lucre mais e seja competitiva no difícil contexto econômico
atual.

De acordo com o diretor  de relações sindicais do HSBC no Brasil, Gilmar Lepinachak,  a
instituição no País ainda não tomou posição sobre o assunto. “Demitir mais funcionários no Brasil
seria  uma  experiência  sádica,  para  testar  os  limites  suportáveis  de  um  trabalhador  bancário
brasileiro”, analisa Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Sindicalistas da América
Latina debatem situação do

Grupo Santander

O Santander é o banco com maior atuação nos países da América Latina e maior
banco estrangeiro no Brasil. Por isso, no início da semana passada, foi promovido pelo
Comitê de Finanças da Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul um encontro
de  sindicalistas  de  sete  paises  para  debater  a  situação  do  Santander.  Participaram
dirigentes sindicais do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Espanha e EUA.

No encontro foram debatidas e definida a agenda de ação das atividades que serão
realizadas no Grupo Santander pelos sindicalistas da América Latina, para garantir  de
forma  conjunta  mais  benefícios  para  os  bancários.  Além  da  CNB/CUT,  participaram
sindicalistas do La Bancária/CGT (Argentina),  AEBU/PIT-CNT (Uruguai),  Fetraban/CUT
(Paraguai) e CSTEBA/CUT (Chile), além da Comfia/CCOO, da Espanha.

Bancários da CEF defendem mesa única
A maioria  dos delegados que  participaram  do Congresso  Estadual  da  Caixa Econômica

Federal defendem que o banco deve participar da mesa única de negociação com a Fenaban, ao
lado  dos  demais  bancos  públicos  e  privados,  para  discutir  as  cláusulas  econômicas  como  o
reajuste salarial e PLR, entre outras.

O posicionamento será levado ao XIX Conecef, que será realizado entre os dias 23 e 25 de
julho, em S. Paulo. Um dos principais destaques do encontro estadual foi de que um terço dos



delegados é de novos contratados. O que demonstra que a organização e a combinação entre
novos e antigos empregados dará maior força à Campanha Salarial.

Atualmente,  a  CEF  conta  com  mais  de  55  mil  empregados,  cerca  de  14  mil  entre
trabalhadores da ativa e aposentados apenas no Estado de S.Paulo.

I Encontro dos Delegados do BB e da CEF

Dia: 19 de julho, às 10 horas, na sede do Sindicato 
(Av. Washington Luiz, 140 - Encruzilhada - Santos)

O Sindicato dos Bancários de Santos promove neste sábado,  19/07, a partir das 10h,  o
I Encontro dos Delegados Sindicais eleitos no BB e na CEF. O objetivo é a conscientização da
importância na organização dos trabalhadores a partir de seus locais de trabalho e toda a
tarefa que se reinicia com a disposição encontradas por estes companheiros. 

Na boca do caixa

Portas giratórias
Apesar de o Banco ABN Amro ter entrado com recurso extraordinário para derrubar a Lei que exige
portas giratórias e detector de metais, o Superior Tribunal Federal decidiu que ela é constitucional,
com plena eficácia.

Enquadramento
Cresce  nos  tribunais  e  na  suprema  corte  o  reconhecimento  de  funcionários  de  financeiras  e
promotoras de vendas como bancários. A precarização e terceirização dos trabalhos  na relação
capital x trabalho estão sendo julgadas como puro e simples acúmulo de riquezas, que expropria os
trabalhadores.

Saúde I
Dirigentes da CNB/CUT e demais sindicatos reuniram-se com Ricardo Berzoini e Taiti
Inemani, Ministro da Previdência e Presidente do INSS, respectivamente, para, entre outras
coisas,  denunciar  as  dificuldades  que  os  trabalhadores  enfrentam  ao  solicitarem  o
pagamento dos benefícios, quando acometidos por doenças ocupacionais ou acidentados. A
famigerada “ Ordem de Serviço - OS “ nº 606 editada pelo INSS, transforma a perícia
médica do instituto em “via crucis” dificultando o benefício devido, ao não reconhecer o
CAT. Foram apresentados relatos de perseguições e pressões sobre o corpo clínico, interno
e externo, para que dificultem a permanência em tratamento dos acometidos por doenças
ocupacionais. São vários os casos de altas sem o devido restabelecimento do acidentado.

Saúde II
Defendemos auditoria nas contas da previdência e que sejam  rigorosamente cobrados os
devedores do INSS, tanto da iniciativa privada, como também do setor público, afinal não
podemos nem aceitaremos ser novamente penalizados.

Agenda Cultural



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.
Histórias -  a livraria Pagu, rua Carvalho de Mendonça, 203 - promove neste sábado, 19, às 10h,
programação cultural “Quem conta um conto aumenta um ponto”, por Waldeck de Garanhuns e
seu  boneco  mamu-lengo,  Benedito.  Todos  estão  convidados,  a  entrada  é  gratuita.  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. 
Ministério da Cultura - o Ministro Gilberto Gil enviou comunicado À ONG Instituto Elos - Brasil
apoiando o Projeto Arte no Dique, desenvolvido pela ONG na Vila Gilda, em Santos. O Projeto
tem como objetivo desenvolver uma série de medidas sócioeducativas para as crianças carentes da
região. Gil disse ainda que a experiência de Santos deverá servir de modelo pra a implantação de
iniciativas semelhantes em áreas periféricas de diferentes regiões.
Exposição - O Instituto Oceanográfico de Santos está expondo temas ligados ao ambiente marinho,
na Av. Almirante Saldanha da Gama, 89, das 9h às 18h.
Humor -  Estão  abertas  as  inscrições  para  a  30ª  edição  do  Salão  Internacional  do  Humor  de
Piracicaba, que será realizado entre 30 de agosto a 19 de outubro. O tema é livre e os artistas
poderão participar com até dois trabalhos, nas seguintes categorias: cartum, charge, caricatura e
tiras. Os interessados poderão enviar seustrabalhos para a Av. Maurice Allain, 454, CEP 13405-
123, Piracicaba. Informações pelos tels. (19) 3421-3296 e 3421-2535.


