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Emprego e reajuste são as
prioridades do IV Congresso

O IV Congresso da CNB/CUT, realizado de 9 a 12/07, teve a presença de 319 delegados de
93 sindicatos, oito federações, um Departamento Estadual de Bancários e 13 delegações
internacionais. Entre as principais resoluções estão: Reforma da Previdência - mantida a proposta
de teto de 20 salários mínimos; acima do teto fica a possibilidade de criação de entidades fechadas
de previdência pública complementar, sem fins lucrativos;
Regulamentação do Sistema Financeiro - foi aprovado pela maioria dos delegados a
ampliação do crédito e o controle democrático da sociedade sobre o Sistema, além de reafirmar a
posição contrária a independência do Banco Central; inclusão do BC na adoção de políticas
favoráveis ao pleno emprego, ao desenvolvimento econômico e social; defesa de mecanismos que
ofereçam um atendimento bancário de qualidade, com tarifas justas e segurança;
Sindicato por Ramo - foi aprovado a inclusão dos trabalhadores do ramo financeiro que não
estão representados por sindicatos;
Mesa única - As negociações entre a Executiva Nacional dos Bancários e a Fenaban
incluirão os bancários dos bancos privados e públicos.
“Nas negociações com os banqueiros iremos exigir que a cláusula de garantia de emprego
seja inserida no Acordo Coletivo. Também lutaremos pela reposição do índice total da inflação
acumulada entre 1º de setembro de 2002 a 31 de agosto de 2003, resíduo inflacionário e
produtividade, nem que para isso façamos greve”, ressalta Pedro de Castro Junior, Presidente do
Sindicato.

Editorial
Mídia ofusca MST

Não se enganem com as notícias veiculadas sobre o MST (Movimento de Trabalhadores Rurais
Sem Terra), que dão clara impressão de que são eles os culpados pela violência no campo. Os
movimentos sociais com suas greves ou ocupações em terras improdutivas forçam o ritmo da
democracia. Por outro lado, nem um pouco pretendida por latifundiários donos de gado, que
escravizam trabalhadores cujo salário é apenas abrigo e pouca comida vendida fiado para impedilos de deixarem as fazendas.
Estes mesmos oligarcas é quem incitam a violência, pois lamentavelmente estamos num
Brasil em que privilégios são confundidos com direitos, onde o poder econômico está acima e,
ainda, dita os direitos legais, onde as elites hereditárias não admitem serem questionadas. É claro
que não devemos aceitar a violência tanto de um lado como de outro, mas para toda ação existe
uma reação. Porque não fazem um Globo Repórter sobre as milícias armadas dos fazendeiros e as
mortes de sem terras! Portanto, não se deixem ofuscar por clamores de trevas passadas que
agridem a cidadania e tentam enterrar a democracia. Vamos construir um país democrático de
verdade.

HSBC: direção
ataca com demissões e
metas impossíveis
Não passa uma semana em que o HSBC, o banco espião inglês, não seja alvo de
denúncia de abuso contra seus funcionários, ora com metas impossíveis, ora com
acúmulos de serviços.
Agora a direção do banco está intimidando os bancários com demissões a esmo,
pois pelo que constatamos não está respeitando nem os próprios critérios absurdos de
avaliação de metas e desempenho impostos.
Isto poderia, em tese, caracterizar assédio moral e levar o banco a sanções penais
duras e, particularmente, a uma campanha negativa de conscientização da opinião
pública nas portas de suas agências. A diretoria do Sindicato está de olho e
acompanhando o “jogo” de intimidação.

Banqueiros lucram
R$ 26 bi com tarifas
Os banqueiros vão arrecadar
R$ 26 bilhões, em 2003, com a cobrança de tarifas,
calcula a consultoria Austin Asis. O montante equivale ao faturamen-to anual da Embraer, ou da
CSN, ou ainda da Telemar e Light juntas. O crescimento é de 22% em comparação ao ao cobrado
em 2002. A arrecadação com tarifas dará para cobrir a folha de pagamento dos funcionários de
todos os bancos.
A arrecadação representa no Banco do Brasil - Unibanco 158,9% e no Itaú 126,5%, da folha
do pessoal. Com isso, as taxas por serviços prestados já equivalem de 15% a 20% da receita que
os clientes geram para os bancos anualmente.
O BB foi um dos que reajustou acima da inflação. Sua tarifa máxima anual para manutenção
do cartão magnético subiu de R$ 18 para R$ 27,60 (53,3%), entre setembro de 2002 e março de
2003, de acordo com a pesquisa do Procon-SP. A mesma pesquisa mostra que o HSBC passou a
cobrar até R$ 84 pelo mesmo serviço, que era gratuito até o ano passado.
Entre as resoluções do Congresso dos Bancários estão a luta por tarifas justas, assim como
reajuste digno e que reponha o salário, corroído pela inflação. Portanto, os banqueiros têm como
cobrir a defasagem dos salários da categoria. Os lucros são monumentais e a especulação
também.

Os vilões aplaudem a
Reforma
A maior parte dos impostos são pagos pelos trabalhadores e consumidores, enquanto
os banqueiros pagam cada vez menos impostos, em relação aos seus lucros recordes (com
os escandalosos juros da dívida). Em 94 os banqueiros obtiveram lucros na ordem de R$ 3 bi
e pagaram R$ 2,6 bi em impostos. Em 2001, lucraram R$ 8,4 bi e pagaram apenas R$ 1,29
de impostos.

Na questão dos juros também foram agraciados. Neste ano em apenas quatro meses, o
governo foi obrigado a desembolsar R$ 51 bilhões para pagamentos de juros. Esse dinheiro é
retirado de verbas sociais e da Previdência. A Reforma da Previdência, como está, irá garantir
ainda mais dinheiro para pagar juros. Por isso, ela é apoiada e aplaudida pelos banqueiros.

Moção contra
Demissão
O Sindicato protocolou em todas as Câmaras Municipais da Baixada Santista solicitação
para que os legislativos aprovem moção contra o fechamento das agências e demissão de
funcionários dos bancos Mercantil de São Paulo, BCN e BBV incorporados pelo Bradesco.
“A nossa luta é para que se preservem os empregos e os respectivos locais de trabalho dos
bancários, na região. Devemos utilizar todos os instrumentos para barrar o desemprego e em
defesa dos trabalhadores. E as Câmaras são alguns deles.
As incorporações e as privatizações, só servem para aumentar o acúmulo de riquezas e a
calamidade em nosso país”, analisa Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato. “Basta
verificarmos as filas quilométricas formada por centenas de milhares de desempregados nos
noticiários todos os dias”, finaliza.

Na boca do caixa
Usceesp

A direção da Usceesp convida a todos os associados para a festa de inauguração da sede em
Iacanga/SP, dia 01 de agosto. A programação será a seguinte: 9h - inauguração da sala de TV e
café da manhã, 11h - inauguração do Bar e 21h - música ao vivo. Maiores informações com Arnor,
fone 3223.9040.

TST

O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu como bancário um empregado da Losango Promotora
de Vendas, confirmando a sentença de 2ª instância do TRT de Santa Catarina. A decisão foi
baseada no Enunciado 55 do próprio TST, que equipara os trabalhadores das financeiras aos
bancários.

Empregos I

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) aprovou a liberação de
R$ 5,35 bilhões e um pacote de medidas para gerar empregos e renda. As 12 medidas deverão
gerar 195 mil empregos.

Empregos II
Entre as medidas estão o Proger Urbano -R$ 200 milhões para o BB aplicar em financiamento de
investimento de capital de giro associado para micro e pequenas empresas, cooperativas e
profissionais liberais. FAT Empreendedor Popular -R$ 200 milhões para o BB aplicar em
financiamentos para trabalhadores por conta própria e autonômos.

Empregos III
Há ainda o Programa Primeiro Emprego - R$ 100 milhões para linhas de crédito para jovens
empreendedores. Proger Exportação - R$ 200 milhões para micro e pequenas empresas de
exportação com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões. FAT Habitação - R$ 200 milhões
para financiamento de imóveis novos ou usados. FAT Fomentar - R$ 1 bilhão para o BNDES
aplicar em micro, pequenas e médias empresas.

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.
Exposição - O Instituto Oceanográfico de Santos está expondo temas ligados ao ambiente marinho,
na Av. Almirante Saldanha da Gama, 89, das 9h às 18h.
Dia 23/07 - Camerata de Violões da Ulm Tom Jobim, teatro do Sesc (Cons. Ribas, 135 Santos/SP), às 20h30. Entrada Franca.
Dia 26/07 - cena infantil “Pluft o Fantasminha”, às 16h, na Cadeia Velha (Pça. dos Andradas) grupo
experimental da Zona Noroeste.
26/07- Espetáculo adulto “ O Evangelho Segundo Zebedeu”, às 20h, na Cadeia Velha, grupo
Cenicomania.
26/07 - Projeto Música no Shopping Parque Balneário Center com a Small Band, às 17h.
26/07 - Projeto Música no Shopping Praiamar com a Small Band, às 19h.
26/07 - Casa das Cores - na Pinacoteca Benedito Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão/Santos) com
oficinas de circo para crianças e com espetáculo O Básico do Circo com a Cia de Circo Pavanelli,
das 14 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 13405123, Piracicaba. Informações pelos tels. (19) 3421-3296 e 3421-2535.

