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Deus é brasileiro

Protesto Vermelho
em Santos
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DIA 22 DE AGOSTO - NOVA RODADA DE NEGOCIAÇÃO

@ OPINIÃO
PALAVRA DO PRESIDENTE

Santos
avermelhou

O Dia do Vermelho foi uma
grande demonstração da sintonia
entre a direção do sindicato e a categoria bancária. Através da expressiva participação, os bancários e
bancárias atenderam ao chamado
da diretoria do sindicato usando
vermelho em protesto a intransigência dos banqueiros em atender a
pauta de reivindicação. Em 14 de
agosto ficou comprovado o engajamento cada vez maior da categoria
em nossa campanha salarial.
Quanto à negociação, os banqueiros, o setor
da economia
mais privilegiado
nas últimas décadas com ganhos
astronômicos, já
falam que está
difícil repor as
perdas. Portanto
para arrancarmos
Pedro de Castro Júnior nossa fatia do
bolo precisamos nos manter organizados, o primeiro passo já foi
dado, pois a luta não será fácil.
Não podemos deixar de falar
sobre a hipocrisia do mercado em
relação à reforma da previdência.
Estão fazendo um grande estardalhaço sobre as mudanças no
texto final da reforma, que implicará num gasto adicional de R$
3 bilhões, agora a economia ficará na casa dos R$ 49 bilhões,
quando a perspectiva era deixar
de gastar R$ 52 bilhões nos próximos 20 anos,
Enquanto falamos que o governo deixará de economizar de R$ 3
bilhões, ou seja, menos de 10% do
valor inicialmente previsto, o Programa Fome Zero que tinha recursos na
casa de R$ 6 bilhões no início do
governo tem hoje R$ 3 bilhões, 50%
do valor, após o corte do orçamento
para cumprimento do superávit primário, soma essa insuficiente para
se começar a pensar em acabar com
a fome no Brasil.
O mercado de capitais é implacável, não quer perder nada principalmente os altos lucros obtidos
nos últimos anos.
Um abraço,

2

EXPEDIENTE

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920

CULTURA

Deus é brasileiro, onde
isso pode chegar?

"Eu cansei dessa esculhambação de vocês e resolvi
tirar umas férias que ninguém
é de ferro, então preciso de
um santo descansado que
tome conta das coisas na minha ausência".
Cansado dos erros cometidos pela humanidade, Deus
resolve tirar umas férias nas
estrelas, a fim de descansar
de seus aborrecimentos com
o ser humano. Mas, para isso,
ele precisa encontrar um santo que se ocupe de seus deveres enquanto ele estiver
ausente. Resolve procurá-lo
no Brasil, país tão religioso
que, no entanto, nunca teve
um santo reconhecido oficialmente. O guia de Deus pelo
Brasil será Taoca, esperto
borracheiro e pescador que
enxerga, nesse encontro inesperado, a oportunidade de

resolver seus problemas materiais. Mais tarde, se junta
aos dois a solitária Madá, uma
jovem tomada por uma grande paixão. Do litoral de Alagoas ao interior do Tocantins,
passando por Pernambuco,
Taoca, Madá e Deus vivem
diferentes aventuras enquanto procuram por Quinca das
Mulas, o candidato de Deus a
santo.
EQUIPE TÉCNICA:
Direção: Carlos Diegues
Produção: Renata de Almeida Magalhães
Elenco: Antonio Fagundes (Deus),
Wagner Moura (Taoca), Paloma
Duarte (Madá), Bruce Gomlevsky
(Quinca das Mulas), Stepan Nercessian (Baudelé), Castrinho
(Goró), Hugo Carvana (Quinca Batalha), Chico de Assis (Cezão) e
Thiago Faria (Messias).

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Não vou dizer qual a agência e o banco que trabalho, pois sei
que isto é geral. Eu não agüento mais ser desrespeitada, humilhada e submetida a cumprir metas malucas, que não poderemos cumprir. Eu e meus colegas somos submetidos a todo o tipo
de constrangimento na frente de quem quer que seja. Muitas
vezes, além da humilhação, somos obrigados a fazer hora extra
sem registro e muito menos pagamento. Isto é um desabafo meu,
mas que certamente atinge toda a categoria.
Para denunciar basta escrever para Av. Washington Luiz, 140
- Cep 11.050-200 - Encruzilhada/Santos-SP, ou enviar pelo email: santosbancarios@uol.com.br

SAÚDE

Motivos para
ir ao dentista
Você sabia que fugir do dentista pode lhe causar muita dor de
cabeça? Abaixo você confere alguns motivos para se ir ao dentista regularmente:
01 - Manter a saúde do corpo: uma
boca bem cuidada reflete na saúde de todo o corpo. Uma má mastigação ou mesmo uma mordida
errada podem ocasionar desde
dores de cabeça até problemas
cardíacos.
02 - Prevenção: prevenir cáries,
doenças periodontais e mau hálito evita problemas futuros no cuidado com os dentes.
03 - Manter os dentes limpos: uma
higienização bem feita depende da
escovação dos dentes e da língua,
do uso de fio dental, de anti-sépticos bucais e de escova lingual, garantindo a não-formação da placa
bacteriana, de cáries e tártaro.
Atendendo a sugestão da categoria teve início em 18 de agosto um novo horário de atendimento odontológico no Sindicato:
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA
das 8 às 11 horas - Endodontia
(tratamento de canal)
das 11 às 14 horas - Clínico Geral
das 14h às 17h - Clínico Geral
TERÇA E QUINTA
das 8 às 11 horas - Clínico Geral
das 11 às 14 horas - Endodontia
(tratamento de canal)
das 14h às 17h - Clínico Geral

TIRAS

Órgão Informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região
Av. Washington Luis, 140 - Santos/SP - CEP: 11.050-200 - Fone/Fax: (13) 3223.9040. Presidente: Pedro de Castro
Junior - Secretária de Imprensa e Comunicação: Maria Aparecida dos Santos (Cidinha) - Edição, Textos e fotografia: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959) e Maria Angélica Fernandes (Mtb 28.295). Produção Gráfica: Somatorium - (13) 3467-7156. Impressão: Gráfica Diário do Litoral. Tiragem: 4.500 exemplares.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920

CAMPANHA SALARIAL 2003

A categoria vestiu vermelho
no Dia Nacional de Protesto

Diretoria do Sindicato organizou o Dia do Vermelho, na Praça Mauá, em Santos

A Praça Mauá, Centro de
Santos, amanheceu vermelha,
dia 14. Tratava-se da manifestação denominada "Dia do
Vermelho" realizada pelo Sindicato para demonstrar que a
categoria está vermelha de raiva com o assédio moral praticado pela política dos banqueiros no ambiente de trabalho. Essa política obriga a categoria a cumprir metas impossíveis, para obter lucros
cada vez mais estratosféricos.
O Dia do Vermelho foi realizado em todo o Brasil, aonde os bancários saíram às
ruas para mostrar sua indignação à população. Em Santos, dentro das agências os
bancários/as usaram roupas e
fitas vermelhas. Além disso,
foram colocados estandartes
e faixas da Campanha Salarial por toda a Pça. Mauá. A
mobilização contou com uma
banda e o carro de som, que
após o ato público percorreram as ruas em passeata de
150 bancários, organizada
pelo Sindicato. Os bancários
empunhavam um imenso

pano vermelho utilizado para
"embrulhar" simbolicamente
as agências bancárias. Nas
unidades foram distribuídas
fitas vermelhas e carta aberta à população, que se mostrou solidária a manifestação
da categoria.
NEGOCIAÇÃO - Na segunda rodada de negociação realizada também dia 14, os
banqueiros foram intransigentes e disseram NÃO para
quase todas as reivindicações. Sobre a reposição vieram com a mesma ladainha

de que o país passa por um
momento difícil e há dificuldade de recompor perdas
passadas com a inflação. O
NÃO dos banqueiros foi dito
para PLR, fundo de previdência complementar, produtividade, todos os auxílios, assistência médica, garantia de
emprego e muitas outras
exigências dos bancários. Portanto, o momento é mais do
que nunca de mobilização e o
engajamento dos bancários na
Campanha Salarial 2003, não
descartando uma greve, conforme garante a legislação.

A manifestação se estendeu pelas agências bancárias
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NOTÍCIAS 4
ACONTECE
Marcha das
Margaridas
Há 20 anos, em 13 de agosto de 1983, Margarida Maria
Alves, presidente do Sindicato
Rural de Alagoa Grande, na Paraíba, foi assassinada a tiros, na
frente de sua casa, diante de
seus filhos e marido.
Margarida Maria Alves, trabalhadora rural e rendeira, foi
assassinada por um jagunço a
mando de latifundiários da região. Destacou-se na defesa dos
direitos do trabalhador sem terra, pelo registro em carteira,
pela jornada de 8 horas, pelo
13° salário, férias, entre outros
direitos.
Em 26 de agosto de 2003, a
Marcha das Margaridas, uma
homenagem à sindicalista, vai
marcar os 20 anos do brutal assassinato da líder sindical Margarida Maria Alves, em Alagoa
Grande (PB), a CNMTR pretende reunir, somente em Brasília,
mais de 50 mil trabalhadoras
rurais, superando a marca de 20
mil participantes da primeira
Marcha, que já foi a maior manifestação de mulheres da história do Brasil.

Bradesco desiste
de ir à justiça
O Bradesco desistiu de
1.106 dos 1.896 recursos judiciais para limpar sua imagem no
Tribunal Superior do Trabalho
(TST). O banco é um dos maiores detentores de reclamações
trabalhistas, principalmente por
prorrogação de jornada.

Alckmin ameaça
demitir 1.500
metroviários
O Governador Geraldo Alckmin (PSDB) está ameaçando demitir cerca de 1.500
metroviários, sob alegação de
corte de gastos. A informação
é do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A ameaça
é uma represália à vitória da
categoria na justiça do Trabalho, que determinou o pagamento de 18% de reajuste em
três vezes. O Metrô ainda não
assinou o acordo.
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A história
do Pan

Os primeiros Jogos Pan Americanos foram disputados
em 1951, na vizinha Argentina, com a presença de 2.513
atletas de 21 países, brigando
por medalhas em 18 modalidades. Competindo em casa os
argentinos venceram os jogos
conquistando quase metade
(46,9%) das medalhas de ouro.
O Brasil foi sede, em 1963,
em S.Paulo. Os Jogos Pan-Americanos de São Paulo registraram a melhor participação brasileira na competição. A delegação ficou em 2º lugar, com
15 medalhas de ouro, 20 de
prata e 19 de bronze. Os próximos Jogos serão realizados novamente no Brasil, em 2007,
no Rio de Janeiro.

Santistas
ganham
medalhas
Atletas santistas ganham
medalhas. Os caratecas Sidirley de Souza (Kumitê) e Cíntia
Lassalvia (Kata) obtiveram medalhas de bronze no Pan, outras duas medalhas de bronze
ficaram com a patinadora artística Mayra Santos, que foi
aplaudida de pé pelo público;
e a nadadora Monique Ferreira, da Unisanta, ganha nos 400
m livres. Já a judoca Priscila
Marques não recuperou-se da
luxação sofrida na luta contra
sua rival, a cubana Daima Beltran, e desistiu da disputa pelo
Bronze.
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Metas Abusivas, Não!

Nos últimos anos as condições de trabalho dos bancários pioraram, isso fruto do
avanço tecnológico, a criação do sistema de metas individuais, fazendo com que
a pressão, cobrança e stress passassem a incorporar a rotina dos bancários
Por que o Sindicato dos
Bancários tirou como eixo
da campanha salarial a luta
contra o cumprimento das
metas abusivas?
A pressão que os bancos
exercem sobre o conjunto dos
funcionários pelo cumprimento de metas é um dos maiores
problemas do bancário. A maioria dos bancários reclama do
assédio moral da direção do
banco para vender produtos.
Pra cumprir a meta, quase sempre inatingível, o bancário tem
que vender produtos, inclusive fora do horário de trabalho.
O terrorismo força você sacrificar até os momentos de descanso com a família e lazer com
os amigos para oferecer-lhes
produtos e serviços bancários.
Quanto os bancos têm lucrado com a venda dos produtos?
A análise dos balanços dos
bancos demonstram que há três
grandes fontes de lucros: operações de tesouraria, spreads elevadíssimos e o aumento da receita de prestação de serviços.
Porém, tanto para captar dinheiro, quanto para prestar serviços,
os bancos contam com o trabalho exaustivo dos bancários. E aí
entra as tais das metas!
Qual a conseqüência do
cumprimento das metas para

Ricardo Saraiva, o Big, secretário geral do sindicato

os bancários/as?
Apenas a receita das tarifas
já garante aos banqueiros cobrir
toda despesa administrativa. A
conseqüência dessa sanha desenfreada por lucros você percebe na
saúde dos bancários. Estresse,
LER/Dort, alcoolismo, depressão, angústia e medo de perder o
emprego são comuns na vida de
quem trabalha em banco. Afeta
inclusive o relacionamento familiar. Temos de dar um basta nessa situação e nossa campanha salarial é um bom momento para
isso!
Como sindicato pretende
organizar a luta contra as
metas abusivas?
São várias as formas de luta.

Mas uma coisa muito importante
será o diálogo com os clientes e a
população. Temos de desmistificar a propaganda enganosa que
os bancos fazem na TV. Temos de
demonstrar que só os banqueiros
ganham com esses produtos bancários. Perdem clientes, a população e nós bancários, até porque
somos obrigados a vender produtos quase sempre inúteis aos clientes. Muitos só compram para
ajudar o funcionário à cumprir
a meta e manter o emprego.
Os bancos são os grandes responsáveis pela crise por que passa nosso país. Basta ver o desemprego fruto da atual política recessiva e de juros altos! Chega
de metas! Chega de arrocho e demissão!

AGENDA SINDICAL
Dia 22/08 - apresentação do Coral do Sindicato dos
Bancários, na agência Santos do Banco do Brasil, às
12h30, em comemoração aos 95 anos de fundação da
unidade.

Dia 28/08 - apresentação do filme Deus é Brasileiro,
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no auditório do Sindicato, às 19h30, Av. Washington Luis,

140. A sessão será exibida como parte das comemorações dos
70 anos do Sindicato, após haverá coquetel aos presentes.

Dia 30/08 - reinauguração do Ginásio Poliesportivo

Antonio Guarnieri, do Sindicato, no morro da Nova Cintra,
Av. Santista, 790, a partir das 9h. Na ocasião, haverá torneio
de futsal em comemoração aos 70 anos do Sindicato.
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

