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Construir a vitória com
a unidade dos bancários!

Nos últimos anos os bancá-
rios de Santos ocuparam um
lugar de destaque na vida po-
lítica e econômica da região
da Baixada Santista. O respei-
to que a nossa categoria con-
quistou foi fruto de muita luta

contra os
banqueiros,
que repre-
sentam a
face mais
odiosa da
exploração
sobre os tra-
balhadores
no Brasil.

Para melhorar a vida do povo
os banqueiros terão que ser
derrotados. Esta é a tarefa do
momento.

Iremos derrotar os ban-
queiros com uma campanha
salarial vitoriosa que resga-
tará a dignidade dos bancá-
rios e também derrotaremos
os banqueiros vencendo a dis-
puta política que será trava-
da nas eleições de outubro

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ricardo Saraiva - BIG

próximo, mostrando que o di-
nheiro que falta para a saúde
e educação do povo é aquele
que sobra nos cofres dos ban-
cos pelo pagamento das taxas
de juros exorbitantes.

É com muito orgulho que
os bancários ocuparão o seu
lugar neste combate com a
candidatura do companheiro
Pedrinho a uma cadeira de
vereador na Câmara Munici-
pal de Santos. Como presi-
dente do Sindicato dos Ban-
cários de Santos e região,
Pedrinho já demonstrou a
capacidade de luta e a digni-
dade dos bancários.

Agora, por força da legis-
lação eleitoral, o companhei-
ro se licenciou da presidência
de Sindicato e vai ocupar ou-
tro espaço de luta muito impor-
tante para a nossa categoria.

Certamente a sua vitória
será também a vitória de to-
dos os bancários e demais tra-
balhadores de Santos! Vamos
juntos nesta luta!

T
IR

A
PALAVRA DOS BANCÁRIOS

Demos o sangue para
construir a grandiosidade
que é o Bradesco e somos
"recompensados" com de-
missões injustificadas.

A diretoria do maior ban-
co do Brasil trata seus fun-
cionários como máquinas,
eles ligam e desligam a hora
que quiserem de forma au-
toritária, sem dar nenhuma
explicação ou defesa.

A diretoria do banco
vem perseguindo funcioná-
rios com muitos anos de

luta pela empresa, funci-
onários que são modelos
de conduta e recebem
prêmios, funcionários
que não tem como barrar
a ação dos criminosos e
pela falta de equipamen-
tos e pessoal de seguran-
ça são responsabilizados.

Portanto, a propaganda
que o Bradesco coloca na
TV é enganosa e vil.

N.R. Reservamos o direito
de não identificar o autor

Para denunciar ou sugerir basta escrever para
Av. Washington Luiz, 140 - CEP 11.050-200 - En-
cruzilhada/Santos-SP, ou enviar pelo e-mail:
santosbancarios@uol.com.br

Bradesco trata os
funcionários como
máquinas: Liga e desliga
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ABUSOS

A luta começa agora: 25% de reajuste é
o mínimo para fazer justiça aos bancários

Na VI Conferência Nacio-
nal dos Bancários, a categoria
foi unânime em apontar o ín-
dice de 25% como exigência
para o reajuste nesta Campa-
nha Salarial. Outra deliberação
foi à unificação da Campanha
entre bancários de bancos pri-
vados e públicos, também ra-
tificada nos Congressos da
CEF e do BB.

Nesta Campanha devemos
nos preparar para um embate
rigoroso contra os banqueiros,
que durante 10 anos forjaram
uma política econômica, em
conjunto com o governo FHC,
de redução de salários e de-
semprego, para que seus lucros
batessem recordes fenomenais
ano após ano. Para sairmos vi-
toriosos, devemos construir
uma mobilização com o obje-
tivo de utilizar este ano eleito-
ral a nosso favor, polarizando

nossas reivindicações de Cam-
panha durante o debate eleitoral
e cobrar dos governantes - prin-
cipalmente do governo federal -
a mudança da política econômi-
ca que tem seguido até aqui.

"Porém, o essencial sempre
será a unidade, organização, mo-
bilização que os bancários terão
que construir agência por agên-
cia para que haja mudanças e
melhorias para todos", explica
Ricardo Saraiva Big, Presidente
em exercício do Sindicato. Não
se enganem, os banqueiros já
ameaçam endurecer e oferecer
reajuste próximo ao zero. Nossa
reivindicação de 25% engloba a
inflação do período, resíduo de
2003 e as perdas somadas desde
1994, para os bancos privados. Já
nos casos do BB e da CEF defen-
demos que as reivindicações es-
pecíficas, inclusive de perdas, se-
jam negociadas juntamente com

o acordo coletivo da Fenaban
É o mínimo se levarmos em

conta os lucros fantásticos dos
bancos nos últimos anos.

Uma média de 70% dos ban-
cários apóia um índice acima de
20%, aponta uma recente pes-

ASSEMBLÉIAS NA SEDE DO SINDICATO - AV. WASHINGTON LUÍS, 140 - SANTOS

EXTRAORDINÁRIA
dia 16, quarta-feira,

às 19h30
Convocamos todos os bancá-

rios para discussão e delibera-
ção sobre:

Diretoria participa da Conferência e defende a reposição de todas as perdas salariais

quisa, como forma de recom-
por o poder de compra e a mu-
dança da política econômica.

Vamos nos organizar para a
mobilização em defesa de nos-
sos direitos e melhores condi-
ções de trabalho.

ORDINÁRIA
dia 16, quarta-feira,

às 18h30
Convocação para todos associ-

ados quites em pleno gozo de seus
direitos sociais, a comparecerem
à Assembléia Geral Ordinária, que
será realizada à Av. Washington
Luiz, 140 Santos, no dia 16/06, às
18h30, a fim de deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia:

a) leitura, discussão e aprova-

ção da ata da assembléia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação

ou não por escrutínio secreto do ba-
lanço de 2003  com o respectivo
parecer do Conselho Fiscal;

as negociações, defender-se e
instaurar dissídio coletivo de
trabalho, bem como delegar
poderes para tanto; 4.Delibera-
ção sobre desconto a ser feito
nos salários dos empregados
em razão da contratação  a ser
realizada; 5. Outros assuntos
de interesse da categoria pro-
fissional

1.Desautorizar a CONTEC a
representar o sindicato em nego-
ciações coletivas ou em dissídi-
os coletivos, bem como assinar
convenção ou acordos coletivos
de trabalho; 2.Discussão e deli-
beração sobre aprovação da mi-
nuta de pré-acordo de negociação
e da minuta da categoria; 3.Au-
torização à diretoria do Sindica-
to para realizar negociações co-
letivas, celebrar convenções Co-
letivas de Trabalho e, frustradas

Ricardo Luiz Lima Saraiva
Presidente em Exercício
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Telma fala sobre a China
Deputada Federal pelo Partido dos Trabalhadores, ex-prefeita de Santos,

formada em  Direito e Pedagogia, Telma de Souza (candidata à prefeita de
Santos em 2004) fez parte da comitiva do Presidente Lula que visitou a

China, para tratar de assuntos políticos e comerciais

AGENDA SINDICAL
Dia 22/06 - Entrega da minuta à Fenaban e lançamento da Campanha Salarial, a partir das 9h,
na Praça Independência - Gonzaga/Santos
Dia 24/06 - Debate Sindical: Francisvaldo  e Jorginho - Dirigentes da CUT Nacional, no Sindi-
cato dos Bancários, às 19h30, Av. Washington Luiz, 140, Santos
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Sindicato
inaugura

Espaço Cultural
O departamento de Cultu-

ra, Esporte e Lazer do Sindi-
cato irá inaugurar o "Espaço
Cultural dos Bancários(as)",
dia 25 de junho (sexta-feira),
a partir das 19h, na sede do
Sindicato (Av. Washington
Luiz, 140)  com a apresenta-
ção de uma banda formada por
bancários, com muito MPB e
Rock Pop, para "surpreender
o stress". No Espaço Cultural
dos Bancários(as) serão ven-
didas latas de cervejas e petis-
cos a preço popular.

De acordo com Roger, di-
retor de Cultura, Esportes e
Lazer, o objetivo é envolver
os bancários(as) em papos in-
formais sobre cultura, políti-
ca,  esportes e outros assun-
tos de interesse dos trabalha-
dores, como a Campanha Sa-
larial. "É bom frisar que não
se trata de assembléia, discur-
sos ou debates, mas de inte-
grar a categoria de forma
agradável, num ótimo início
de noite", explica Roger.

Estão sendo programados
apresentações de vídeos, mu-
sicais, pinturas, fotografias,
dança e outras formas de cul-
tura. Se liga!!!!

Os interessados em fazer
apresentações de seus traba-
lhos ou dar sugestões devem
ligar para 0800.7711920 pro-
curar Daniela ou Roger ou
enviar e-mails para
santosbancarios@uol.com.br

Fale sobre a viagem do Presi-
dente Lula e sua comitiva, da qual
a deputada fez parte, à China?

Foi um privilégio, para mim,
participar desse momento históri-
co, em que o Brasil dá um passo
decisivo na mudança de sua políti-
ca externa, procurando novos par-
ceiros, comerciais e políticos, no ta-
buleiro da globaliza-
ção. Sinto-me verda-
deiramente honrada
de ter sido convida-
da pelo presidente
Lula para integrar a
comitiva que visitou
a China.

 A visita trará
algum benefício
para o Porto de
Santos?

É difícil, de ime-
diato, quantificar esse tipo de coi-
sa, até porque os diversos contra-
tos que foram firmados, pelo que
nos foi informado, são muito abran-
gentes e não especificam, por en-
quanto, investimentos pontuais. De
qualquer forma, como os acordos
comerciais, que ultrapassam US$ 3
bilhões, têm as exportações como
objetivo central, é óbvio que o Por-
to de Santos vai desempenhar pa-

pel fundamental nesse processo. Ao
mesmo tempo, o governo chinês
deixou claro que, entre as suas pri-
oridades para investimentos, está o
aperfeiçoamento dos equipamentos
portuários nacionais, em termos de
melhoria de acessos e operaciona-
lidade. Santos foi citado como um
dos portos prioritários.

Na ocasião, foram
firmados contratos
ou algum contato foi
realizado que pode-
rão desenvolver a si-
tuação econômica vi-
sando, principalmen-
te, a abertura de va-
gas de trabalho em
Santos e na Baixada?

Um dos pontos que
mais despertaram meu
interesse, durante a vi-

agem, foi a visita ao Porto de Xan-
gai, o maior da China e o terceiro
do mundo, e que mantém um inter-
câmbio comercial bastante ativo
com Santos. Entre janeiro e dezem-
bro de 2003, foram exportadas por
Santos 150 mil toneladas, contra 13
mil toneladas importadas no mes-
mo período. Conversei, inclusive,
como o prefeito de Xangai, que se
mostrou muito interessado em sa-

ber notícias do porto santista, não
apenas por saber que eu era natu-
ral da cidade, mas também pelo
fato de ter sido prefeita. Acredito
que são muito boas as perspecti-
vas de um maior relacionamento
comercial entre o maior porto chi-
nês e o maior porto brasileiro, com
a potencial geração de empregos
e renda aqui. No meu caso, se for
eleita prefeita de Santos, vou me
empenhar ao máximo para estrei-
tar esse relacionamento.

CONVÊNIO
UNISANTOS

O Sindicato dos Bancários
de Santos firmou convênio
inédito com a Unisantos. A
Universidade oferece 15%
de desconto aos bancários
da ativa, aposentados ou a
seus cônjuges e filhos den-
tro de seus cursos de pós-
graduação, aperfeiçoa-
mento e extensão. É bom
frisar que não abrange os
cursos de graduação. Mai-
ores informações na secre-
taria do Sindicato ou pelo
fone 3223.9040.


