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Mobilização
da categoria
Os banqueiros estão querendo deixar por menos, mas a categoria bancária não vai aceitar
mais esta proposta indecente.
Em reunião de negociação os
representantes dos bancos propuseram aumentar em 1% o índice, ou seja, o reajuste chega a
10%, e a proposta foi prontamente rejeitada.
Como temos dito, o período já
acumula uma inflação de quase
20%, segundo instituto de pesquisa, e algumas
categorias aqui
na Baixada Santista em campanha salarial conquistaram a reposição das perdas inflacionárias. Não podemos deixar de
citar o reajuste
Pedro de Castro Júnior que os servidores do INSS conquistaram de
47% em quatro anos, após greve
de mais um mês, o que representa mais de 10% ao ano.
Para melhorar a proposta
existe somente um caminho: o
da mobilização da categoria. Já
demos uma importante demonstração de mobilização no dia do
Vermelho, agora temos que nos
organizar nas agências e participar ativamente do calendário
nacional de luta dos bancários,
para garantir a conquista de nossas reivindicações.
Um abraço.

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

SAÚDE
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Lisbela e o Prisioneiro
chega as telas de cinema
Lisbela (Débora Falabella)
é uma moça que adora ir ao
cinema e vive sonhando com
os galãs de Hollywood. Leléu
(Selton Mello) é um malandro
conquistador, que em meio a
uma de suas muitas aventuras chega à cidade de Lisbela. Após se conhecerem eles
logo se apaixonam, mas há um
problema: Lisbela está noiva.
Em meio às dúvidas e aos
problemas familiares que a
nova paixão desperta, há ainda
a presença de um matador
(Marco Nanini) que está atrás
de Leléu, devido a ele ter se
envolvido com sua esposa (Vir-

ginia Cavendish). Lisbela e o
Prisioneiro é o primeiro longametragem do diretor Guel Arraes feito especificamente para
o cinema. Seus filmes anteriores, O Auto da Compadecida e
Caramuru  A invenção do Brasil, adaptações de minisséries
exibidas pela Rede Globo.
Elenco - Selton Mello (Leléu), Débora Falabella (Lisbela), Virginia
Cavendish (Inaura), Bruno Garcia
(Douglas), Tadeu Mello (Cabo Citonho), André Mattos (Tenente Guedes), Lívia Falcão (Francisquinha),
Marco Nanini (Frederico Evandro) e
Aramis Trindade (Jurado)

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Como bancária, utilizo este espaço para escrever sobre a
indignação do meu marido que não trabalha em banco. Entretanto, toda vez que ele vai numa agência bancária do HSBC,
onde tem conta, eu tenho que ouvir que faltam funcionários e
os que têm vivem tentando vender cartões de crédito, seguros
e outros produtos do banco. Será que os banqueiros não percebem que o atendimento piorou e os clientes não estão agüentando mais, assim como quem trabalha nas agências, como eu
que ouço graças dos clientes, da direção quando não cumpro
metas e agora, também, do meu próprio marido. Aproveito para
dizer que esse negócio de 9% de reajuste é uma vergonha!
Para denunciar basta escrever para Av. Washington Luiz,
140  CEP 11.050-200  Encruzilhada/Santos-SP, ou enviar
pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

Câncer
de Mama:
Entre de peito
nessa luta
É muito difícil prevenir o
câncer de mama. Mas, como
acontece com muitas outras
doenças, uma vida saudável,
boa alimentação, rica em frutas e verduras e exercício físico, pode ajudar. Isso tudo junto com o auto-exame e todos
os cuidados para que a doença seja diagnosticada a tempo.
Há bastante tempo sabemos que a amamentação contribui para reduzir o risco do
câncer de mama nas mulheres.
Existem alguns sinais que
não devem ser ignorados. Procure o médico se você tiver um
desses sintomas:
Diferença no formato dos
seios. Um caroço, secreção no
mamilo ou dor localizada em
uma parte do seu seio. Secreção no seio persistente. Qualquer caroço que não desaparece após o início do período
menstrual - ou um caroço antigo que está crescendo ou modificando. Uma infecção da
pele que não desaparece com
antibióticos ou um eczema que
não vai embora, mesmo com
uso de hidrocortisona.
Maiores informações:
www.cancerdemama.org.br

TIRAS

2

EXPEDIENTE

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

Somente a paralisação
irá garantir o reajuste
Na 4ª negociação, os
banqueiros chegaram ao índice de 10%, ou seja, acrescentaram 1% na proposta
anterior. A proposta foi recusada pela Executiva dos
Bancários, que considerou
indecente, pois além de não
repor a inflação do último
período, calculada em
16,5%, segundo o ICV-Dieese e em 18% pelo INPC,
não aponta para melhoria
das condições de vida e trabalho dos bancários.
Os banqueiros também
ofereceram R$ 1.320 de
abono salarial, o que é pre-

judicial e acumula perdas
no poder aquisitivo da categoria. A política de abonos só desvalorizou os salários. Basta comparar o poder de compra do piso salarial de um escriturário nos
dois últimos anos.
Quanto a PLR, a situação
é mais grave, apesar do aumento dos lucros dos bancos,
os banqueiros querem diminuir a PLR, o que é uma
afronta, pois a participação
foi rebaixada para 80%
mais R$ 600, com teto de
R$ 4.500, valores inferiores
ao do ano passado. A PLR

dos bancários vem decrescendo ano-a-ano e os bancos
lucram cada vez mais a cada
fechamento de balanço.
Além disso, o governo não
quer pagar nem a mísera reposição oferecida pela Fenaban para os bancos públicos
- BB e CEF - que acumulam
nos últimos 8 anos perdas
que ultrapassam a casa dos
110%. A categoria bancária
tem pela frente a tarefa de
construir junto com o Sindicato a greve e as mobilizações necessárias para garantir a reposição integral da inflação e os benefícios.

Funcionários da Nossa Caixa
mostram unidade no Encontro
O Encontro Nacional dos
Funcionários da Nossa Caixa, realizado dia 23 de agosto, na capital, reuniu mais de
1.100 bancários e bancárias,
uma demonstração de unidade e mobilização da Campanha Salarial. O Sindicato de
Santos enviou mais de 100
funcionários e funcionárias,
inclusive os diretores Arnor,
Faria e Edenilton. No encontro ficou latente a disposição
de luta para melhoria das relações de trabalho no banco.
A minuta de reivindicações foi entregue a direção do
banco, dia 27, e os destaques
são: garantia de emprego, equiparação de direitos para os funcionários contratados a partir
de janeiro de 2001, assistência médica, participação na
gestão do Economus e plano de
cargos e salários, entre outros.
Mobilização - As mobili-

NOTÍCIAS 4
ACONTECE
Governo
e agricultores
levarão carta
à OMC
A necessidade de fortalecer
a agricultura familiar e garantir que os acordos internacionais gerem melhoria de renda
aos pequenos agricultores será
uma das sugestões que a delegação brasileira apresentará à
5ª Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), marcada para setembro no México. A reivindicação foi discutida com representantes da sociedade civil e
ministros de Estado de mais de
20 países semana passada, em
Brasília. O documento reforça,
ainda, a importância da participação dos produtores familiares no fechamento de acordos comercias e defende a necessidade de garantir a segurança alimentar das famílias e
a sustentabilidade do desenvolvimento econômico.
Um dos temas debatidos foi
a questão dos auxílios à produção agrícola. A idéia é avançar
na construção de políticas para
diminuir e superar os subsídios de países desenvolvidos que,
segundo os emergentes, distorcem o comércio internacional e
desorganizam as economias
agrícolas.

Abaixo assinado
exige Plebiscito
Oficial Já

Mais de 1.100 funcionários participaram do encontro

zações são imprescindíveis
para vitória da categoria. O Sindicato desde junho vem organizando a campanha salarial,
já aconteceram: eleições dos
delegados sindicais no BB e na
CEF; o Dia do Vermelho e passeata nas ruas centrais de Santos; a encenação da peça tea-
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tral nas agências bancárias.
Agora é importante a participação dos bancários e bancárias, juntamente com o sindicato, na construção da Greve Nacional Unificada para garantir
as reivindicações dos funcionários e funcionárias dos bancos
públicos e privados.

O Comitê Santista da Campanha Nacional da Alca - Área
de Livre Comércio das Américas está coletando assinaturas
para o abaixo-assinado que exige a realização de um Plebiscito Oficial sobre ALCA.
O mutirão de coleta culminará em setembro, na primeira
semana durante o Grito dos
Excluídos. O objetivo é realizar um grande ato público em
Brasília para entregar o abaixo-assinado para os três Poderes. Participe, o Sindicato dos
Bancários está nesta luta.
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2 ENTREVISTA
ESPORTE

HSBC é o
campeão na
reinauguração
do Ginásio

Guarnieri é homenageado
pelo sindicato

Aproximadamente 400
pessoas prestigiaram o evento
de reinauguração do ginásio
poliesportivo Antonio Guarnieri, no morro da Nova Cintra e
o torneio de futebol de salão.
O ex-presidente do Sindicato,
Guarnieri, que empresta o
nome ao ginásio, esteve presente e foi homenageado com
uma placa, pelo atual presidente Pedro de Castro Junior
e sua diretoria, após descerrarem a placa comemorativa.
A festa teve início às 10h,
com o primeiro jogo de futsal disputado na nova quadra entre as 10 equipes formadas por bancários do
Real, Bradesco Praia Grande A e B, BBV, CEF, Sudameris, Bradesco Gonzaga,
HSBC, Banco do Brasil e
Banespa. O campeão foi o
time do HSBC que venceu na
final o Bradesco Praia Grande B pelo placar de 6 a 5. A
Classificação ficou assim: 1º
HSBC, 2º Bradesco PG/B e
3º Banco do Brasil.
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O papel social do BB

Nelson Dias, bancário aposentado do Banco do Brasil,
foi diretor do Sindicato e nesta entrevista fala sobre o papel do BB,
sua política social e de relações humanas.
Qual era o papel do
Banco do Brasil na sua
criação?
O Banco do Brasil foi criado para regular a economia
do país. Essa função reguladora envolvia a difusão do
crédito barato, monitoramento da taxa de juros, fomento à
agricultura, cumprindo o papel de Banco Central. Assim
cabia ao BB fiscalizar os bancos, conduzir a política de
câmbio, regular o crédito para
exportação, troca de moedas.
Atualmente o BB é um banco
como outro qualquer, somente visa o lucro.
Qual o maior patrimônio do BB?
Os funcionários são o
maior patrimônio, mas com
o desmantelamento do BB
isso vem se perdendo. Há 10
anos, a direção já dizia que
o banco teria um novo rosto,
na época defendi na revista
do BB que o velho rosto fosse preservado, pois o novo
não era bom nem para o banco, nem para os funcionários, nem para o país. Então
começou esse desmanche do
BB, que descartou 50 mil
funcionários e através da terceirização repôs esse pessoal. Agora, é necessário res-

Cardoso acabou de detonar essa
política. O Banco do Brasil no
governo Lula deve voltar às origens com a vocação de 1908, e
dessa maneira praticar taxas
mais baixas e forçar o uso do
dinheiro de forma correta.

gatar o maior patrimônio do
banco, os funcionários.
Qual o resultado da política neoliberal para o BB?
O BB começou a ser desmantelado no governo Collor de
Mello, e Fernando Henrique

Como foi sua atuação
nas lutas da categoria?
No Sindicato dos Bancários
eu atuava no local de trabalho.
Nas campanhas salariais, apesar de ser comissionado, descia do 10º até o primeiro andar
trazendo os funcionários para
rua dizendo que o salário só se
consegue lutando. Eu me dediquei com carinho pelo banco, mas na hora de brigar pelo
salário eu estava lá, ia para rua,
fazia passeata, apitaço.

AGENDA SINDICAL
Dia 12/09 

Festa do Chopp em comemoração ao DIA DO BANCÁRIO, no Ilha Porchat Clube
(São Vicente), convites R$ 10,00, na secretaria do Sindicato ou com os diretores, com direito a chopp
e show. Maiores informações pelo fone 3223.9040.
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HSBC recebe troféu de campeão

Dias 12 e 13/09  Será realizado o 17º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Santander
Banespa, na Quadra dos Bancários de SP, rua Tabatinguera, 192, na Capital. As despesas com transporte serão por conta do Sindicato e com a hospedagem e alimentação pelo Comando Nacional Banespa.
Maiores informações com Cidinha, Clenice e Silvio, fone 3223.9040.
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