
28 a 06
de julho
Nº 716

Banqueiros
elevam lucros
em mais de
1.000%         Pág. 2

PRESIDENTE

Berros,
ameaças e
demissão no
Bradesco Pág. 2

PALAVRA DOS BANCÁRIOS

Ações judiciais:
vitórias e derrotas
dependem de
negociações     Pág. 4

APOSENTADOS



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

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: Ricardo Luiz Lima Saraiva (BIG)
Secretária de Imprensa e Comunicação: Iara Caetano dos Santos  Edição, Textos e fotografia: Luiz Gustavo de Mesquita Soares
(Mtb 22.959)  Produção Gráfica: Somatorium - (13) 3467-7156. Impressão : Gráfica Diário do Litoral. Tiragem : 4.500 exemplares.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO2

Os 10 maiores bancos hoje
instalados no Brasil subiram
seus lucros em mais de
1.000%, nos últimos dez anos.
A oferta de crédito à popula-

ção e às em-
presas des-
pencou de
35,5% para
24,8%, ou
seja, eles su-
gam o quan-
to querem,
arrocham os
salários, en-
viam seus

lucros para suas matrizes em
outros paises, demitem traba-
lhadores e não ajudam em
nada no desenvolvimento do
País. As receitas com tarifas
cresceram mais de seis vezes
cobrindo todas as despesas
administrativas e a folha de
pagamento e ainda sobra. Sen-
do assim, o montante de lucros
com os investimentos em títu-
los do Tesouro Nacional é lí-
quido, limpo e certo no bolso
do banqueiro, tudo por conta
da política de juros altos do
Banco Central e da ganância

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ricardo Saraiva - BIG

do setor financeiro.
Também é bom observar

que enquanto o lucro cresceu
em proporção exponencial, os
clientes estão reclamando da
falta de pessoal no atendimen-
to das agências.

Por isso, estamos reivindi-
cando 25% de reposição de
perdas, dois turnos de traba-
lho, diminuição da jornada de
trabalho para 5h diárias e a
melhora das condições de tra-
balho, além de outros itens.

Fica explícito com estes nú-
meros que a nossa proposta é
justa e os banqueiros têm to-
das as condições de atender.

Portanto, vamos juntos, uni-
dos e conscientes lutar pelo
que é nosso de direito, pois fo-
ram dez anos de perdas sala-
riais acobertadas por um go-
verno neoliberal - FHC - que
somente visou os banqueiros.

Nossa campanha salarial já
começou. Com unidade e mui-
ta mobilização poderemos ven-
cer a ganância e a intransigên-
cia dos bancos e recuperar o
poder de compra do salário.
Participe você também!

T
IR

A
PALAVRA DOS BANCÁRIOS

O gerente Heitor do Bra-
desco/Gonzaga está assedian-
do, moralmente aos berros e
demitindo funcionários que
não conseguem cumprir as
metas impra-
ticáveis enfia-
das goela
abaixo pela
diretoria do
Banco. Sema-
na passada
Heitor não
conteve sua
gana em mal-
tratar os ban-
cários e iniciou as demissões
injustificáveis. Também há
denúncias de que o gerente
fomenta intrigas entre os fun-
cionários tornando o ambien-
te de trabalho um inferno, o
que colabora para que con-
traiam doenças ocupacionais
psicológicas. É bom ficar es-
perto porque estes banqueiros
podem dar um chute a qual-
quer momento, em qualquer
lugar e em qualquer capacho
que os puxam o saco. A dire-

toria do Sindicato paralisou
a agência, dia 25 de junho.
A unidade só reabriu após a
diretoria do banco ter agen-
dado reunião, dia 30, às 10

horas, para
discutir as
irregulari-
dades que
ocorrem no
local de tra-
balho e a
demissão
do funcio-
nário.

Obs.: Há
um gerente do Unibanco/
São Vicente, que trilha o
mesmo caminho e deve
achar que as pessoas estão
brincando aqui em nossa re-
gião, talvez de onde eles ve-
nham as coisas passem de-
sapercebidas.

Para denunciar ou sugerir
basta escrever para

Av. Washington Luiz, 140
Encruzilhada - Santos - SP

CEP 11.050-200
ou enviar pelo e-mail:

santosbancarios@uol.com.br

Berros e demissão no
Bradesco continuam

Lucros dos banqueiros
aumentam mais de 1.000%
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CAMPANHA SALARIAL

Com muita garra e cri-
atividade foi lançada ofi-
cialmente a Campanha
Salarial 2004/05, dia 22
de junho, na Pça. Inde-
pendência. Cerca de 200
pessoas entre diretores
do Sindicato, bancários,
dirigentes Sindicais de
outras categorias e inte-
grantes da CUT/Baixada
participaram do evento,
que contou com faixas,
carro de som, artistas de
teatro e banda. A mani-
festação teve início às
10h e se estendeu com
uma passeata por todos
os bancos do Gonzaga.

Os artistas encenaram
uma peça que mostra as
más condições de traba-
lho, a exploração dos ban-
queiros, o arrocho salari-
al, as metas impraticáveis
e, por fim, que somente a
unificação e a mobiliza-
ção dos bancários (as) le-
varão a vitória, por um
reajuste que reponha as

perdas salariais. A peça
será apresentada nas agên-
cias bancárias da região.

"Iniciamos uma nova
luta e A UNIDADE DOS
BANCÁRIOS É A CHA-
VE DA NOSSA VITÓ-
RIA. 25% DE REPOSI-
ÇÃO DE PERDAS JÁ !!!
Começamos a Campanha
mais cedo. Vamos partici-
par do Encontro Nacional
dos Bancários. Não acei-
taremos enrolação, caso

Com banda e artistas, bancários fazem passeata por todas as agências do Gonzaga

Campanha Unificada: lançamento
com muita garra para vencer

os banqueiros não aten-
dam nossas reivindica-
ções até o início de setem-
bro, construiremos A
GREVE NACIONAL
DO SISTEMA FINAN-
CEIRO. Não podemos
esquecer que no caso do
BB e da CEF as perdas
salariais ultrapassam os
25%, queremos a recom-
posição", relata Ricardo
Saraiva Big, Presidente em
exercício do Sindicato.

Em todo o Brasil os ban-
cários fizeram manifesta-
ções criativas para lançar a
Campanha Salarial 2004/05.
Em Curitiba soltaram 2.500
balões coloridos no céu, no
Rio promoveram uma pas-
seata no Centro, em São
Paulo a categoria aproveitou
a entrega da minuta e orga-
nizou um arraial em frente a
Fenaban, com direito a qua-
drilha dos banqueiros, já em
Porto Alegre foram distribu-
ídas 2.000 mil cartas aber-
tas à população e assim, em
clima de vitória, transcorreu
por todo o País.

O fato mais marcante
aconteceu na entrega da mi-
nuta, em São Paulo, pela
Executiva dos Bancários aos
banqueiros, que  contou com
a presença de representantes
do BB e da CEF, pela pri-
meira vez na história, o que
reforça a estratégia dos ban-
cários de uma campanha
única para toda a categoria.

Campanha:
manifestações

pelo Brasil
afora

ACONTECE
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Santander dá golpes
nos funcionários

AGENDA SINDICAL
Dia 03/07 - A Secretaria de Mulheres promove debates sobre a
juventude. O primeiro tema será: O Jovem e a Sexualidade, às
15h, junto com o lançamento do Informativo mensal das
Mulheres, com apresentação da banda Pau a Pique. O
debate será no Sindicato, av. Washington
Luiz, 140. Participem!
Dia 03/07 - Encontro de Corais, às 14h, com
a participação do Coral dos Bancários, na qua-
dra poliesportiva do Sindicato, av. Santista, 790
- morro da Nova Cintra - Santos.
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Os processos
atuais

Nestes últimos tempos as
vitórias judiciais dos trabalha-
dores estão relacionadas ao cál-
culo das rendas mensais inici-
ais das aposentadorias, enquan-
to as derrotas acontecem nas
ações que tratam dos reajustes.
Assim, uma enxurrada de ações
vitoriosas (aposentadorias com
início entre março/94 e feverei-
ro/97) faz surgir "negociações"
de um acordo sem qualquer
respeito aos aposentados, aos
advogados e ao Poder Judiciá-
rio. Basta que se corrija....

Por outro lado, a defasagem
de aposentadorias e pensões
continua crescendo todos os
anos, com reajustes pelos pio-
res índices. E as ações buscan-
do a correção (IGP-DI, Plano
Real) não estão obtendo suces-
so. Mas a luta continua e ou-
tras teses vão surgindo.

Sergio Pardal Freudenthal

O Santander desde
2000, quando adquiriu o
Banespa sataniza seus
funcionários e recolhe o
máximo de lucros aos
cofres de sua matriz, na
Espanha. Este ano não foi
diferente, na véspera do
Carnaval  demitiu pura e
simplesmente cerca de
600 bancários, pais e
mães de famíl ia que
construíram a empresa
nas últimas décadas.

Para confirmar o des-
respeito com que trata os
trabalhadores, o Santan-
der esperou a véspera de
outro feriado nacional, o
de Corpus Christi, e des-
feriu novo golpe, anunci-
ando medidas que, na prá-
tica, significam excluir os
funcionários da gestão do
Banesprev, o seu fundo de
previdência complemen-
tar. O banco recuou mo-

mentaneamente devido à
pressão e mobilização dos
funcionários organizada
pelo Sindicato.

É bom salientar, ainda,
das más condições de traba-
lho impostas pelo banco es-
panhol. Metas abusivas, as-
sédio moral, reuniões que
extrapolam a jornada, inclu-

Dia 30/06 - reunião com os
aposentados do Banespa, às
10h30, para preparar a Campa-
nha Salarial 2004/05, convocada
pela Afabans e Afubesp, na Av.
Washington Luiz, 140 (Sindicato).

Dia 01/07 - reunião com os
aposentados do Banco do Brasil
para tratar das ações Pré 67, Pós
97 e do Imposto de Renda, na
Associação Atlética do Banco do
Brasil (AABB), Av. Ana Costa,
442, com palestra do advogado
Dr. Roberto Mohamed que abor-
dará os temas.

AGENDA DE LUTA

sive aos finais de semana,
e ameaça de novos cortes
continuam rondando a
vida dos trabalhadores.

 Enquanto isso, o Gru-
po Santander continua
tendo lucros recordes
em nosso país. Em 2003
foi R$ l,746 bilhão ape-
nas com o Banespa.

Desde que desembar-
cou no Brasil o Santan-
der vem tentando impor
suas próprias regras a
milhares de trabalhado-
res brasileiros. Está na
hora de virar o jogo.
Precisamos intensificar
a nossa luta em conjun-
to com a categoria (ati-
va e aposentados), em

defesa do emprego e por
melhores condições de
trabalho.

Pedro de Castro Junior,
funcionário concursado
do Banespa, desde 1978.


