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A justiça está demonstrando
que a greve é uma das mais efica-
zes armas do trabalhador. A nossa
histórica greve de 2004 foi bom-
bardeada com todos os instrumen-
tos legais que o governo estadual
de Geraldo Alckmin pôde colocar
a serviço dos banqueiros e a omis-
são do governo Lula diante das
justas reivindicações da categoria
bancária.

Os banqueiros puderam con-
tar com apoio da truculência da

polícia mili-
tar impedindo
man i fes ta -
ções nas por-
tas das agên-
cias e pren-
dendo sindi-
calistas. Num
primeiro mo-
mento os pa-
trões também

contaram com equívocos de al-
guns juizes estaduais de primei-
ro grau, que concederam limi-
nares de Interditos Proibitórios
visando impedir às legítimas
manifestações do movimento
grevista.

Ora, salve, salve, a justiça
não tardou em reconhecer que
a diretoria do Banco do Brasil
entrou com uma ação sem pro-
vas e o juiz equivocadamente
concedeu a liminar.

Portanto, a greve é a melhor
arma do trabalhador, pois os
poderosos banqueiros precisam
da força e estrutura legal do go-
verno e são arbitrariamente
atendidos, para sufocar o mo-
vimento dos trabalhadores.

PALAVRA DO
PRESIDENTE JUSTIÇA CASSA

INTERDITO
PROIBITÓRIO DO BB

O Tribunal derrubou a limi-
nar de Interdito Proibitório do
Banco do Brasil que impedia
o Sindicato de livremente ma-
nifestar-se na porta de suas
agências durante a greve e exi-
gia multa diária de 100 mil re-
ais da entidade.

Na sentença os juízes Ru-
bens Cury, Carlos Alberto
Bondioli e Carlos Alberto Lo-
pes, do Tribunal de Alçada Ci-
vel,  indeferem a ação e a li-
minar por falta de provas.

Os meritíssimos afirmam
ainda que é da natureza do

P e d r i n h o

Greve: uma
arma poderosa

São vários os funcio-
nários do Banco do Bra-
si l  que estão perdendo
horas de sono devido ao
estresse. A causa são as
más condições de traba-
lho com o desrespeito à
jornada, assédio moral,
dotação insuficiente das
agências, estagiários e
contratados em excesso,
mas pr inc ipa lmente a
pressão pelo cumprimen-
to de metas irreais, agra-
vadas pelo programa Su-
peração.

Estes são alguns dos
problemas que afligem o
bancário em seu local de
trabalho e trazem intran-
qüilidade, criando um cli-
ma desfavorável ao bom
desempenho profissional.
Is to ocorre em todo o
País, inclusive é o terror
e a causa da insônia de
vários funcionários do
BB na Baixada Santista.

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

PALAVRA DO
BANCÁRIO

Pressão no
BB causa
insônia

Sindicato promover manifes-
tações nos movimentos gre-
vistas com aparelhagem de
som, distribuição de panfletos
na frente dos locais de traba-
lho e, por óbvio, com a inter-
rupção das atividades normal-
mente desenvolvidas pelas
empresas, bem como os fun-
cionários dela se incorporarem
ao movimento.

Também concluíram que
houve um equivoco do magis-
trado de primeira instância em
conceder a liminar de Interdi-
to Proibitório.

GREVE 2004 - Sardinhada no BB - Gonzaga
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Segundo a ABM Consulting,
o lucro médio com cobrança de
tarifas nos grandes bancos chegou
a R$ 19,29 bilhões, 113,4%  da
folha. Por exemplo: em 1995 a
receita com taxas  do Bradesco,
Unibanco, Safra, Itaú, Banco do
Brasil e Banespa correspondia a
37,7% da folha de pagamento.

A tarifa bancária hoje em
média nos bancos representa
uma fatia de gordos 17,3% no lu-
cro total dos bancos. No Itaú a
cobrança absurda de taxas rende

BANQUEIROS LUCRAM
113,4% COM TARIFAS

Acordo Banespa: nova
audiência dia 10 de março

Eleição na
Fundação
Itaubanco

Os bancários do Itaú terão a
oportunidade de eleger pela In-
tranet, URA e Internet um ter-
ço do Conselho Deliberativo e
Fiscal composto cada um por
seis membros.

Cada bancário receberá uma
senha lacrada, para ter acesso
na página da fundação para vo-
tar. Somente votarão aqueles
que fazem parte do Plano de
Aposentadoria Complementar
(PAC). Foi definido que apo-
sentado vota em aposentado e
o pessoal da ativa em ativos.

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) empurra com a bar-
riga e agora caberá à Seção de
Dissídios Coletivos decidir, dia
10 de março, sobre o pedido de
homologação do acordo coleti-
vo feito pelo Banespa para obter
a aplicação, em âmbito nacional,
das 90 cláusulas submetidas a as-
sembléias de sindicatos locais.  A
audiência de conciliação foi pro-
movida dia 15/02, entre os repre-
sentantes do Banespa e do mo-
vimento sindical.

Os aposentados que recebem
complementação integral de
aposentadoria receberão o cha-
mado "abono extraordinário". O
banco está oferecendo aos apo-
sentados um famigerado abono
que varia de R$ 2 mil a R$ 16
mil para que migrem para um
novo sistema de correção de

proventos. Os aposentados e pen-
sionistas que aceitarem a migra-
ção não terão mais seus proven-
tos corrigidos pelos mesmos índi-
ces aplicados aos salários dos fun-
cionários da ativa. A partir de

Votação sobre Acordo Coletivo

Em 2004, o faturamento médio dos bancos com taxas foi de 113,4% em relação ao gasto com a folha
de pagamento. Nunca foi tão fácil pagar os salários dos funcionários, mesmo assim os banqueiros

continuam demitindo, sobrecarregando de trabalho os funcionários e explorando a mão-de-obra. Veja
no caso do HSBC, que insiste em abrir ilegalmente aos sábados.

27% no faturamento total. Em
2004, até setembro, a receita de
serviços era de R$ 5,05 bilhões,
193,9% do valor da sua folha de
pagamento é uma verdadeira fes-
tança de exploração aos clientes,
aos bancários e a população.

As tarifas são reajustadas em
percentuais bem acima da infla-
ção. Cada instituição financeira
tem o poder, outorgado pelo Ban-
co Central, de definir quais servi-
ços serão tarifados e os valores co-
brados.

Porém, os banqueiros não in-
vestem na melhoria do atendi-
mento aos clientes, na seguran-
ça, na melhoria das condições de
trabalho, enfim, depois deste
Carnaval de cifras os bancários
ainda são arrochados, assediados
e demitidos. "Por isso, devemos
nos mobilizar contra qualquer
tipo de abuso, de outra forma se-
remos cada ve mais escraviza-
dos", alerta Pedrinho, Presiden-
te do Sindicato!!!

Fonte: Jornal Valor Econômico

2006 terão seus proventos de
aposentadoria corrigidos pelo
INPC. Mais uma uma vez o Ba-
nespa tenta enfiar goela abaixo
o rebaixamento dos direitos dos
trabalhadores

14 a 25/02 - inscrição das cha-
pas; 28/02 - divulgação das cha-
pas; 02 e 03/03 - prazos para pe-
didos de impugnações; 09/03 -
homologação final das chapas;
28/03 a 01/04 Eleições; 04/04 -
publicação do resultado.

É de suma importância a par-
ticipação dos funcionários, pois
a Fundação possui um patrimô-
nio de R$ 5,25 bilhões e só o
PAC teve um superávit de R$
476 milhões em 2003.

CALENDÁRIO

CONFIRA AS PLRS
ANTECIPADAS
NOSSA CAIXA pagou dia 14/02
BRADESCO pagou dia 14/02
ITAÚ paga dia 22/02
UNIBANCO paga dia 25/02
Obs.: O valor total negociado das duas
parcelas deve ser de 80% do salário
mais R$ 705. Os bancos têm até dia 03
de março para efetuar os pagamentos.
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Ações Internacionais
da Marcha Mundial
das Mulheres

Em 2005 a Marcha está or-
ganizando uma segunda mobi-
lização internacional que se
dará em torno da viagem da
Carta Mundial das Mulheres
para a Humanidade por 50 pa-
íses, que iniciará no Brasil no
dia 8 de março e chegará em
Burkina Faso em 17 de outu-
bro. Além da viagem da Carta
será construída uma grande
colcha de retalhos, na qual
cada país representará, a par-
tir de seus símbolos, o signi-
ficado da Carta. A viagem ter-
mina em 17 de outubro e cada
país realizará pelo menos uma
hora de ação, às 12 horas, e se-
guindo o caminho do sol ha-
verá uma corrente com a rea-
lização de uma jornada de 24
horas de solidariedade e ação
feminista.

Com esta mobilização inter-
nacional queremos demonstrar
nossa organização e capacida-
de de mobilização, ao mesmo
tempo em que levaremos às
ruas nossa voz e o chamado à
construção de um mundo de

DIA INTERNACIONAL DE LUTA
DA MULHER - 8 DE MARÇO

Banda Velum no Bar Cultural
O Bar Cultural inicia o 2º

ano de atividades nesta sexta-
feira, dia 25 de fevereiro, com
a banda de pop-rock Velum
formada por bancários do Bra-
desco/Ponta da Praia. Os ban-

igualdade, liberdade, solidari-
edade, justiça e paz.

Concentração no dia 08 de

cários poderão curtir muita mú-
sica e aproveitar para bater um
papo descontraído com os cole-
gas, na sede do Sindicato, na Av.
Washington Luiz, 140, e beber
cerveja e refrigerante geladíssi-

mos por apenas R$ 1,00. O
Bar serve de opção aos ban-
cários tanto para relaxar
como para expor seus dons
artísticos e suas bandas de
MPB, Rock-Pop e outros.

CONVÊNIOS

O Sindicato mantêm con-
vênios com diversas UNI-
VERSIDADES. Veja abaixo:

UNISANTOS -Universidade Ca-
tólica de Santos - 15% de des-
conto somente para os cursos
de Pós - Graduação - rua Eucli-
des da Cunha, 247 - Pompéia/
Santos;

UNIP - Universidade Paulista -
20% de desconto para todos
os cursos - Av. Francisco Ma-
noel s/n - Vila Mathias/Santos
fone: 32.345070;

UNISANTA - 10% de desconto
para todos os cursos - rua
Lobo Viana, 67 - Boqueirão/
Santos  fone: 32.027100;

ESAMC - Escola Superior de
Administração, Marketing e
Comunicação - 20% de des-
conto em todos os cursos -
rua Egídio Martins, 181 - Ponta
da Praia/Santos;

ESCOLA E FACULDADE INTEGRAÇÃO
- 20% de desconto em todos
os cursos - av. Capitão Mor
Aguiar, 798 - Centro/São Vicen-
te  fone:35.698200;

FACULDADE DO LITORAL PAULISTA
- 15% de desconto em todos
os cursos - av. Pres. Kenedy,
1491 - Jd. Guilhermina/Praia
Grande fone: 34.912037;

FACULDADE GUARUJÁ  - de
30% a 60% de desconto depen-
dendo do curso- rua Azuil Lou-
reiro, 689 - Guarujá.

MAIORES INFORMAÇÕES NA
SECRETARIA DO SINDICATO
FONE 3223.9040

Marcha das Mulheres...

... no Fórum Social Mundial 2005

março, no vão livre do Masp,
Av. Paulista, às 14 horas. Di-
vulgue e participe!


