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EDITORIAL

ELEIÇÕES E COPA
DESMOBILIZAM CAMPANHA

SALARIAL 2006
O nosso Sindicato e alguns

do país iniciaram o debate so-
bre a Campanha Salarial 2006
em março deste ano. Contudo,
a maioria dos dirigentes sindi-
cais colocaram como suas pri-
oridades as eleições  de seu
candidato a presidente, senado-
res e deputados em detrimento
da categoria. Como se não bas-
tasse tem a Copa do Mundo.
Nada foi feito até agora, em
outros anos as conferências
regionais teriam terminado
em maio e estaríamos prepa-
rando a Conferência Nacio-
nal para dar o pontapé inici-
al na Campanha Salarial,
para que em setembro já esti-
vessemos em pleno vapor nas
negociações com os intransi-
gentes banqueiros.

A Campanha Salarial
deve ter início logo nos pri-
meiros meses do ano, para
que a mobilização da cate-
goria seja a mais forte pos-
sível e nos permita conquis-
tar maiores reajustes e bene-
fícios. Todos sabemos que a
luta é dura a cada ano que
passa, os banqueiros vem
utilizando a justiça e a polí-

cia contra os trabalhadores.
Por conta disso, nestes pri-

meiros meses, temos realiza-
do diversas reuniões com ban-
cários do setor público, pro-
duzimos jornais específicos
por banco, realizamos pesqui-
sas junto a categoria para de-
tectar os problemas que en-
frentam dentro do local de tra-
balho, entre outras iniciativas
para organizar a Campanha.

Porém, o campo majoritá-
rio do sindicalismo da CUT e
do comando dos Bancários
parecem estar preocupados
com outros objetivos como
colocar seus pares em cargos
diretivos nas administrações
de bancos públicos ou eleito-
rais. Com isso desmobilizam
os trabalhadores que não te-
rão o tempo suficiente para se
organizar e lutar por mais be-
nefícios, aumento real de sa-
lário e uma PLR no mínimo
igual a do BB em 2006.

Continuamos afirmando
que temos que fechar a nossa
campanha Salarial antes das
eleições, para não amargar -
depois deles eleitos - um acor-
do rebaixado.

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Denúncias revelam prática
de extorsão no HSBC

Estão chegando denúncias de que gerentes de agências do HSBC
estão obrigando os funcionários a depositarem dinheiro de seus bol-
sos em contas correntes de clientes que ultrapassarem o seu limite de
crédito. Os bancários tem de fazer uma cotização e bancar o rombo
dos gastadores para não dar problemas para as unidades e seus ge-
rentes. Esta prática é ilegal e configura extorsão na lei criminal. O Sin-
dicato irá apurar os fatos e tomará as medidas judiciais cabíveis!

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

COPA: Febraban define
horário bancário

As agências bancárias funciona-
rão em horários especiais nos dias
de jogos do Brasil na Copa do Mun-
do de Futebol, conforme recomen-
dação da Febraban - Federação
Brasileira de Bancos a seus associados e
de acordo com a circular 3.322 do Ban-
co Central. Confira nas tabelas abaixo:

INTERIOR
Das 8h30 às 11h30 e
das 14h30 às 15h30
(horário de Brasília – DF)

CAPITAIS, INTERIOR E REGIÕES METROPOLITANAS
Das 9h30 às 14h30 (horário de Brasília – DF)

Já estão confirmados três jogos do Brasil (Grupo F), na fase classificatória.
Dias 13/06 (terça-feira), 18/06 (domingo) e 22/06 (quinta-feira). Com exceção
do jogo de domingo, que será às 13 horas, os demais serão às 16 horas.

HORÁRIO DO JOGO: 12 HORAS

CAPITAIS E REGIÕES
METROPOLITANAS
Das 8h30 às 11h30 e  das 14h30 às
16h00 (horário de Brasília – DF)

HORÁRIO DO JOGO: 16 HORAS
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SINDICATO FAZ BLITZ DE
FISCALIZAÇÃO NAS

AGÊNCIAS DA BAIXADA

Diretores do Sindicato fiscalizam unidades, inclusive  da Nossa Caixa

BB TEM QUE CUMPRIR
ESTATUTO DA CASSI PARA
NÃO ONERAR ASSOCIADOS
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A diretoria do Banco
do Brasil apresentou uma
proposta indecorosa para
a Cassi depois de três anos
de negociação. O banco
propõe onerar ainda mais
os funcionários admiti-
dos pós 98 e insiste no
desrespeito ao estatuto.

Pela proposta, tanto a
contribuição desses asso-
ciados como a patronal
aumentaria de 3% para
3,75%. O estatuto da
Cassi estabelece que o
banco deve contribuir
uma vez e meia (4,5%)
do valor da contribuição
dos associados (3%), ou

seja, na base de 1,5 por
1. Desde 1998 o BB re-
baixou, unilateralmen-
te, o seu percentual de
contribuição para os
novos funcionários, dei-
xando de cumprir a re-
gra para este segmento.

O Banco do Brasil
também prejudica o as-
sociado da Cassi em sua
proposta de criar a parti-
cipação compulsória do
associado em exames e
eventos. Vamos nos mo-
bilizar e exigir nossos di-
reitos regidos pelo Esta-
tuto da Cassi já nesta
Campanha Salarial 2006.

A diretoria do Sindi-
cato iniciou uma série
de fiscalizações nas
agências da Baixada
Santista depois de re-
ceber denúncias de ex-
trapolação da jornada
de trabalho.

As blitzes serão ro-
tineiras. Foram identi-
ficados vários proble-

mas com bancários,
pr incipalmente,  da
CEF, Nossa Caixa e
Santander Banespa fla-
grados sendo obriga-
dos a trabalhar depois
do horário.

Além disso, em al-
gumas agências de di-
versos bancos (que não
vamos  identificar) os

bancários continuavam
a trabalhar sem a pre-
sença de vigilantes. O
Sindicato visa dar se-
gurança e lutar contra
a exploração da cate-
goria. Para isso, toma-
rá todas as medidas ca-
bíveis, inclusive até
paralisações e mani-
festações no local.

PORTANTO, VOCÊ QUE ESTÁ SENDO OBRIGADO A
TRABALHAR FORA DO SEU HORÁRIO OU SEM VIGILÂNCIA

DENUNCIE AO SINDICATO ACESSANDO O SITE:
www.santosbancarios.com.br, CONTINUE EM FALE CONOSCO,
CLIQUE TIPO DE COMUNICAÇÃO E OPTE POR ANÔNIMO OU NÃO;

OU AINDA CONTATE UM DIRETOR PELO FONE 0800.7711920
OU 3223.9040.  NÃO É PRECISO SE IDENTIFICAR!

CEF: RH008 ESTÁ
SENDO VENCIDA DEPOIS

DE MUITA LUTA
 Os bancários da Caixa Econômica Federal e o

movimento sindical venceram mais uma batalha so-
bre a reintegração dos demitidos pela RH008. De-
pois de muitos anos de pressão a direção do banco
aceitou recontratar os dispensados que já ingressa-
ram com ações na justiça. Até agora, apenas os que
tinham conseguido liminar garantiram o retorno.
Toda esta luta dos trabalhadores da CEF e do movi-
mento sindical não foi em vão, finalmente e aos
poucos eles estão conseguindo derrotar o normati-
vo RH008. A medida ainda precisa ser aprovada
pelo Conselho Diretor do banco. O encaminhamento
do termo tem prazo-limite em 31 de agosto, mas
fica assegurado o mínimo de 60 dias a partir da data
do voto do Conselho Diretor. Os representantes da
Caixa informaram que as condições para a reinte-
gração serão definidas com o voto do Conselho.

Fabiano Couto
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NOSSA CAIXA: DEMISSÕES APROFUNDAM
CRISE NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Bar Cultural
nesta

sexta-feira
Nesta sexta-feira, dia

09, tem mais uma edição
do Bar Cultural a partir
das 19h, na Av.  Wa-
shington Luiz, 140, com
o conjunto formado por
bancários da Nossa Cai-
xa/SV, Adriano e Riva,
que tocam MPB, Samba
e Pagode. Todos estão
convidados a beber
aquela cervejinha gela-
da e comer um churras-
quinho a R$ 1,50 cada.
Também aproveitamos
para relembrar que os
bancários interessados
em apresentar seus tra-
balhos artísticos musi-
cais, com suas bandas,
conjuntos, solo, trios e
outras formações, ou
ainda, dar sugestões
para o Bar Cultural de-
vem entrar em contato
pelo fone gratui to
0800.7711920 e procu-
rar Roger.

O Projeto Bar cultural
está a procura de novos
talentos bancários sindi-
calizados interessados
em apresentar seus re-
pertórios musicais a um
bom e seleto público.
Garantimos um cachê
artístico como incentivo.
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A diretoria da Nossa
Caixa dá sinais de demis-
sões em massa. Apesar
da falta de funcionários
e a falta de contratações
urgentes já constatadas
em diversas agências e,
consequentemente, às
más condições de traba-
lho pela saída de cente-
nas através do PDV e
aposentadorias, o banco
iniciou uma onda de de-
missões. "Isto deve ser
mais um ataque para pri-
vatizar o banco", afirma
Pedro de Castro Junior,
Presidente do Sindicato.

 Com isso, a situação
de exploração dos fun-
cionários torna-se cala-
mitosa, muitos estão

contraindo doenças
ocupacionais como
LER, estresse e outras
de ordem psíquica. O

massacre dos trabalha-
dores pelo atual gover-
no não poupa ninguém,
mas por outro lado, be-
neficia os amigos e apa-
niguados do ex-govena-
dor de São Paulo com
verbas do banco, prin-
cipalmente a veículos
de comunicação que
apóiam as candidaturas
do PSDB, conforme
uma série de reporta-
gens inseridas na gran-
de imprensa. Voltamos
a afirmar que o Sindica-
to vem tomando provi-
dências aguardem!

Diretoria do banco demite e crise aumenta

BANCOS SÃO CAMPEÕES EM ENVIAR
DINHEIRO PARA O EXTERIOR

Os bancos são líderes
em remessa de lucros para
o exterior. Entre janeiro de
2005 e março deste ano,
as instituições financeiras
mandaram US$ 2 bilhões
para fora do país, o equi-
valente a quase 40% do
total.Os dados divulgados
pelo Banco Central mos-
tram que em segundo lu-
gar ficam as empresas
da área de alimentos e
bebidas que, no mesmo
período, enviaram US$
1,172 bilhão aos acio-
nistas estrangeiros.

Depois vêm as chama-
das holdings, empresas

que administram

outras empresas, que
mandaram US$ 1,015
bilhão para fora do país.

Segundo a pesquisa,
juntos os três grupos res-
ponderam por 75% das
remessas de lucros e divi-
dendos efetuadas entre
2005 e 2006. Além da con-
centração, chama a aten-
ção o fato de as empresas
que mais enviaram ganhos
para o exterior não serem,
necessariamente, aquelas
que mais receberam inves-
timentos estrangeiros ao
longo dos anos.

Os dados mostram que
em dezembro de 2005,
empresas estrangeiras

possuíam um total de
US$ 184 bilhões investi-
dos no Brasil. Do valor,
a maior parte - US$
35,962 bilhões - estava
aplicada no setor de tele-
comunicações. As insti-
tuições financeiras fica-
ram em sétimo lugar,
com um estoque de US$
11,411 bilhões em inves-
timentos estrangeiros. A
explicação para que os
bancos sejam as empre-
sas que mais enviam di-
nheiro para o exterior
está na lucratividade. De
acordo com os dados da
Consultoria Economáti-
ca, um conjunto de 25

instituições financeiras
somou R$ 20,515 bilhões
no ano passado. O seg-
mento fica atrás apenas da
Petrobrás, com ganhos de
R$ 23,725 bilhões, e ga-
nha das três empresas de
mineração com ações ne-
gociadas em Bolsa de
Valores, que apuraram
um resultado de R$
12,290 bilhões. Para se ter
idéia de quanto os bancos
movimentam, só nas úl-
timas semanas foram efe-
tuadas operações de gran-
de porte, como a compra
do Pactual pelos suíços do
UBS e a compra pelo Itaú
do BankBoston.

Claudio Henrique


