
Bancos que
atuam no
Brasil tem lucro
superior aos dos
EUA            Pág. 2

PALAVRA DO PRESIDENTE

Participem do
lançamento oficial da
Campanha Salarial,
nesta terça, 22, a partir
das 10h, na Pça.
Independência

LANÇAMENTO
Nesta sexta-feira, 25:
inauguração do
Espaço Cultural dos
Bancários(as)! Músicos
bancários tocam rock,
a partir das 19h    Pág. 2
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Bancários aprovam minuta e
reajuste de 25% em assembléia
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A rentabilidade dos ban-
cos que atuam no Brasil su-
pera os grandes bancos nor-

te-america-
nos. Em
2003, pela
p r i m e i r a
vez na his-
tória, a
taxa de ren-
tabilidade
das institui-
ções finan-

ceiras no País ficou em
17% contra 15,1% nos EUA.
No ranking de 2004, os nú-
meros registrados - entre os
maiores bancos brasileiros e
americanos -colocam Bra-
desco, Banco do Brasil e
Itaú em 9ª, 10ª e 11ª posições,
em 1º está o Citigroup (o
maior do mundo).

Frente a estes lucros as-
tronômicos dos banqueiros
brasileiros, nada mais justo
que o repasse para os ban-
cários das perdas acumula-

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ricardo Saraiva - BIG

das nos últimos 10 anos, des-
de a implantação do Plano
Real por FHC.

A nossa reivindicação de
reajuste de 25% é portanto,
além de justa, muito realista.
Porém todos sabemos que es-
taremos tratando com um dos
setores mais duros do patro-
nato e portanto apenas com
muita mobilização e organi-
zação, através da unificação
dos bancários de setores pri-
vado e público, conseguire-
mos arrancar dos banqueiros
as nossas reivindicações.

A unificação além de for-
talecer a luta de toda a ca-
tegoria é um avanço para as
reivindicações específicas
do BB e da CEF. Não pode-
mos esquecer que as perdas
salariais destes bancos ul-
trapassam os 25%, quere-
mos a reposição!!!

A unidade dos bancários
é a chave da nossa vitó-
ria.Vamos à luta!!!

T
IR

A
PALAVRA DOS BANCÁRIOS

Existem várias denún-
cias contra um gerente do
HSBC. Conforme os rela-
tos, ele está agindo de for-
ma autoritária, ilegal e
desrespeitosa obrigando
seus funcionários a depo-
sitar, com recursos própri-
os, dinheiro em Contas
Correntes de clientes de-
vedores, para não partici-
par da reunião mensal
com sua diretoria onde é
discutido o provisiona-
mento de prejuízos em
sua agência.

Os funcionários não
ganham para isso, o cli-
ente é o devedor. Isto é
assédio moral, apropri-
ação indébita e é total-
mente ilegal e imoral!

AVISO: caso esta si-
tuação prossiga a dire-
toria do Sindicato irá
nominar o gerente no
Informativo da catego-
ria e tomar as devidas
providências.

N.R. Reservamos o
direito de não identifi-
car 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

HSBC: denúncia
de Autoritarismo

Reajuste Salarial:
banqueiros brasileiros
lucram mais que americanos



NOTÍCIAS 4www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920

3SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

CAMPANHA SALARIAL

Comprovando a credi-
bilidade da pesquisa que
revela que em média 70%
dos bancários dos setores
público e privado apóiam
um índice acima de 20%,
em assembléia realizada
no Sindicato, dia 16, a ca-
tegoria lotou o auditório e
por unanimidade aprovou
a minuta que foi entregue
dia 17 - à Fenaban. O des-
conto assistencial será de-
finido no término da Cam-
panha levando-se em con-
sideração o índice alcan-
çado pela categoria.

Na minuta constam
entre outras reivindica-
ções: reajuste de 25%

(inf lação projetada de
6,22% + perdas salariais
dos últ imos dez anos
17,68%), piso salarial de

ACONTECE

Pedrinho fala sobre a Conferência Nacional dos Bancários

Assembléia: bancários aprovam Campanha
Unificada, minuta e 25% de reajuste

escritório R$ 1.522,01; de
caixa R$ 2.150,75; auxí-
lio refeição R$ 14,58; ces-
ta alimentação R$ 250,00;

dois turnos de trabalho,
que se revezam no aten-
dimento, das 9h às 17h;
fica vedada abertura de
agências sábados, do-
mingos e feriados; com-
bate às práticas de assé-
dio sexual e moral, etc.

A unidade e a organi-
zação são as armas para
a mobilização em defesa
de nossos direitos por
melhores condições de
trabalho, benefícios e sa-
lários. Iremos derrotar os
banqueiros com uma
campanha salarial vitori-
osa que resgatará a dig-
nidade dos bancários.
Juntos venceremos!!!

A diretoria do Sindicato
dos Bancários participou do
ato em repúdio a demissão
ilegal, na porta da COSIPA
(em Cubatão), de dois dire-
tores do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, que por lei tem es-
tabilidade no emprego, inclu-
sive são integrantes da Cipa.

A Siderúrgica atropelou a lei e
o movimento sindical. “Não
podemos deixar que os patrões
enfraqueçam as entidades que
lutam pelos trabalhadores e
muito menos que os persigam,
por denunciarem as irregulari-
dades da empresa” salienta Ri-
cardo Saraiva Big.

Já estão abertas as inscri-
ções para o Interbancos 2004
– campeonato de futsal, que
será realizado na quadra do
Poliesportivo do Morro da
Nova Cintra, em julho. Os jo-
gadores das equipes deverão
ser associados ou tornarem-se
sócios do Sindicato. Cada

equipe deverá ter no máxi-
mo 15 e no mínimo 10 atle-
tas. As inscrições poderão
ser feitas por fax ou pesso-
almente na secretaria do Sin-
dicato, av. Washington Luiz,
140 (das 8h Às 18h) – com
Álvaro, Roger, Daniela ou
Paulinho.

COSIPA Interbancos 2004
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Banqueiros europeus
exploram brasileiros

AGENDA SINDICAL
Dia 22/06 - Lançamento da Campanha Salarial, na Praça. da Independência,
a partir das 10h - PARTICIPE!!!
Dia 24/06 - Debate Sindical: Com Francisvaldo e Jorginho, dirigentes da
CUT NACIONAL, local - Sindicato dos Bancários, 19h30 - Av. Washington Luiz, 140.
Dia 3/07 - Encontro de Corais, com a participação do Coral dos Bancários na
quadra poliesportiva, Morro da Nova Cintra, 14h.
Dia 3/07 - Debate sobre a juventude no Sindicato, Av. Washington Luiz, 140, às 15h com a
psicóloga Maria Elvira F. de Paiva Magalhães. Tema: Jovem e a Sexualidade. Entrada Franca.
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Rock nesta
sexta, 25

É nesta sexta-feira, a partir
das 19h, na sede do Sindicato
(Av. Washington Luiz, 140)  a
apresentação de uma banda
formada por bancários, com
muito Rock, para "espantar o
stress". A inauguração do "Es-
paço Cultural dos Bancários
(as)"visa envolver a galera em
papos informais sobre cultura,
política,  esportes e outros as-
suntos de interesse dos traba-
lhadores (as), como a Campa-
nha Salarial, que entra com for-
ça total este ano, sempre sabo-
reando uma gelada. Nunca é
demais lembrar que não se tra-
ta de assembléia, discursos ou
debates, mas de integrar a ca-
tegoria de forma agradável.

O Espaço é destinado para os
bancários que gostam de pintu-
ra, fotografias, música, poesias
e todas as formas de cultura e
arte. Todos que fazem estes ti-
pos de trabalhos por hobbie ou
profissionalmente poderão uti-
lizar o Espaço para se apresen-
tarem. O "Espaço Cultural dos
Bancários (as)" será realizado
quinzenalmente, a partir das
19h, na sede do sindicato. Por-
tanto não fique por fora, par-
ticipe!!!! Os interessados em
fazer apresentações de seus
trabalhos ou dar sugestões de-
vem ligar para 0800.7711920
procurar Daniela ou Roger
ou enviar e-mails para
santosbancarios@uol.com.br

A categoria bancária tem
sido vítima da sanha desenfre-
ada por lucros dos banqueiros.
Entre os bancos que mais nos
exploram estão os bancos es-
trangeiros. Um bom exemplo
disso é o ABN Amro Bank, um
banco holândes que nos últi-
mos anos multiplicou seus lu-
cros no Brasil com a compra
do Banco Real. Agora, depois
de adquirir mais um banco, o
Sudameris, os banqueiros ho-
landeses querem ampliar ain-
da mais seus lucros remetidos
à sua Matriz na Europa. Em
todo o país, o que se vê é um
violento processo de demissões
que pode reduzir milhares de
postos de trabalho.

Enquanto aplica uma polí-
tica de Recursos Humanos de
terra arrasada de desrespeito
aos trabalhadores brasileiros,
o presidente do ABN, o ban-
queiro Fábio Barbosa tem a
cara-de-pau de participar do
Conselho de Desenvolvimen-

to Econômico e Social
(CDES), criado pelo governo
federal, onde juntamente com
outros banqueiros, buscam se
apresentar para a sociedade
como pessoas preocupadas em
combater o desemprego e re-
tomar o caminho do desenvol-
vimento econômico.

É por isso que os sindica-
tos de bancários da CUT exi-
gem que o governo federal e
o Congresso estabeleçam uma
legislação que dê proteções ao
emprego quando houver fusão
ou incorporação de bancos.

Por outro lado é preciso
denunciar ao povo trabalhador
de nosso país o papel desses
bancos estrangeiros que ex-
ploram o país, os clientes e os
bancários para remeter seus
altíssimos lucros para suas
matrizes do outro lado do
mundo. Enquanto isso, aqui
no Brasil, ficam milhares de
bancários desempregados, a
pequena e média empresa sem

crédito produtivo e um pro-
cesso de centralização do sis-
tema que só beneficia os
bancos. Você, que é funcio-
nário do Real ou do
Sudameris, denuncie ao sin-
dicato qualquer caso de pres-
são ou demissão.

Edson Carneiro,  Indio,
diretor do Sindicato dos
Bancários de São Paulo e
membro da executiva da
CUT/SP.


