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Assembléia
Campanha Salarial 2003

A diretoria do Sindicato convoca todos os bancários da base territorial a
comparecerem na Assembléia Geral para discutir os rumos da Campanha
Salarial 2003. É muito importante o comparecimento maciço da categoria,
tanto os bancários do setor privado como do setor público. Na minuta consta
o índice de reajuste da inflação definido pelo Dieese, de 16,43%, mais
0,42% de resíduo, mais 3,99% de produtividade, totalizando 21,58%, para
os funcionários dos bancos públicos e privados.
O fato novo este ano é exatamente a mesa única de negociação,
aprovada no congresso nacional dos bancários, realizado pela CNB/CUT.
”Esta assembléia é o pontapé inicial para que a nossa Campanha tenha
uma grande mobilização para arrancar uma fatia dos brutais lucros dos
banqueiros”, ressalta Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS
Av. Washington Luiz, 140
30 DE JULHO - Quarta-Feira
HORAS

PAUTA:
*Discussão e deliberação sobre a aprovação da minuta de reivindicações da categoria
*Autorização à diretoria do Sindicato, para realizar negociações coletivas
*Deliberação sobre o desconto a ser feito nos salários em razão do Acordo Coletivo
*Desautorizar a Contec a negociar pelo Sindicato

Editorial

Satanização
O servidor público não é o culpado pelo mau gerencia-mento dos gastos da previdência
social. A culpa por privilégios concedidos há uma minoria é de governos e congressos anteriores e
longínquos. Por isso, não é verdadeira a campanha de satanização desta classe de trabalhadores,
que ingressou no serviço público através de concursos, como não procede a comparação pura e
simples dos proventos do setor privado e do setor público.
O funcionário público tem papel importante no atendimento da população. Não se pode
montar um modelo de Estado brasileiro que torna profissões de juiz, procurador, gestor público
pouco atraentes para os melhores quadros. Haja visto o que ocorre nas universidades públicas,
sucateadas pela falta de verbas.
O verdadeiro desafio é montar um modelo de gestão pública que estimule o trabalhador.
Porém, as propostas não devem ser usadas para reduzir direitos, muito menos satanizar os
servidores.

Real demite oito de uma vez
No fechamento desta edição a direção do Sindicato recebeu a
notícia de que o banco Real demitiu oito funcionários na Baixada
Santista.
O banco, apesar de ter lucrado R$ 840,036 milhões, em 2002, o
que representa uma evolução de 1.081% em comparação ao ano
anterior; continua com a política de demissões, ampliando ainda mais
o desemprego no país; ao invés de criar mais postos de trabalho.
No próximo informativo daremos maiores detalhes e as medidas
adotadas pela diretoria do Sindicato.

Santander
Banespa cancela férias
de funcionários
A diretoria do Sindicato tem recebido diversas reclamações de banespianos que estão tendo
suas férias canceladas pela direção do Santander Banespa, que alega que nos próximos meses
serão ministrados cursos para implementação de novo sistema.
Preocupado com a falta de respeito com os funcionários, que almejam e planejam com
cuidado o descanso legal com os familiares, o Sindicato notificou a subdelegada do Trabalho, para
que fiscalize se o banco esta sujeitando os bancários a acumularem férias vencidas. “ Isto só

aumenta o estresse dos já explorados funcionários”, explica Cidinha, Secretária de Comunicação
do Sindicato.

Salário-Maternidade será pago
pelas empresas

O Senado aprovou, dia 15 de julho, o projeto que restabelece o pagamento do benefício do
salário-maternidade às empregadas gestantes, pelas empresas e não mais pela previdência social.
Anteriormente, com a aprovação da Lei nº 9.876, de 1999, o benefício deixou de ser pago
diretamente pelos empregadores, que eram ressarcidos posteriormente, e ficou a cargo do INSS .
A mudança ocorre devido há uma série de denúncias de fraudes.
Com a nova Lei, as trabalhadoras e mães retomam irão receber o benefício livre de burocracia e
filas.

Categoria vai para
5ª rodada de negociação
A Comissão Nacional dos Financiários e a Fenacrefi (entidade patronal) reuniram-se,
dia 25/07, para a quarta rodada de negociações da campanha salarial. No encontro, as
cláusulas de saúde foram o tema do debate. A definição da negociação por temas foi
acordada no último encontro entre patrões e empregados, no dia 17 passado. Na próxima
terça-feira serão debatidas as cláusulas sociais, no dia 5 de agosto as cláusulas sindicais e,
as econômicas, no dia 12 de agosto. Todas as reuniões terão início às 10h. A categoria
reivindica 18,6% de reajuste salarial.

Na boca do caixa
Inflação
A inflação projetada para 2003, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo) caiu de 10,81%
para 10,62%. Porém para os analistas o crescimento da economia cairá ainda mais e o PIB
fechará o ano em 1,59% contra 1,70% registrado na pesquisa anterior.

Juizes I
Os dois principais articuladores da greve dos juízes, prevista para ocorrer entre os dias 5 e 12
de agosto, adiantam que o movimento pode ser suspenso caso o governo decida negociar com
a categoria. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Cláudio
Baldino Maciel, basta o governo iniciar a negociação, ‘‘de maneira concreta’’, para a greve
ser cancelada.

Juizes II
Os juízes querem que o subteto da categoria nos estados seja equivalente a 90,25% do que
recebem os ministros do STF. Reivindicam ainda aposentadoria integral para os futuros
magistrados e paridade salarial entre ativos e inativos.

Iraque

O ex-ministro da Informação do governo do Iraque, Mohammed Saeed al-Sahaf, disse que a
morte dos filhos do presidente Saddam Hus-seim não vai acabar com os ataques contra as
forças norte-americanas. O regime de Bush havia divulgado que as forças de ocupação
esperavam que as mortes de Uday e Qusay ajudassem a pôr fim à resistência de guerrilhas
que já matou 41 soldados norte-americanos desde que o presidente dos EUA declarou o fim
das grandes operações de combate em 1º de maio. O ex-ministro iraquiano, que ficou famoso
pelas suas declarações irônicas, disse que a morte dos filhos do presidente Saddam Hussein
foi uma “coisa negativa”.

AGENDA CULTURAL
A livraria Pagu promove “Conversando com Clovis - violão& verso & voz “, dia 2/8
(sábado), às 17h. O músico tem formação musical clássica e optou pelo MPB. Clóvis
também dirigiu peças teatrais como “ Tributo a Vinicius” e “ Rapunzel”. A livraria também
tem programação infantill na mesma data, às 10h, com a contadora de histórias Roberta,
entrada é franca. A Pagu fica na rua Carvalho de Mendonça, 203 - Encruzilhada, maiores
informações 3223-3527.
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.
O Projeto Autoria realiza shows musicais por seus próprios autores, no Almanaque
Bar, rua Oswaldo Cochrane, 129. Dia 5/8 - será a vez de Olavo Dada O´garon & Zellus
Machado - Dia 19/8 - tocam Walter Jr. & José Simonian e encerrando o festival no dia 2/9
- Canduta & Mário Soares. As apresentações são sempre as terças- feiras, a partir das
20h30. Maiores informações pelo fone 3273-0484.

