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Itaú tem megalucro
O Itaú obteve um megalucro líquido recorde de mais de 2,389 bilhões. No

ano passado,  o banco já havia abocanhado um lucro de R$ 1,841 bilhão.  Um
dado  importante  a ser  relembrado  é  que o  banco,  somente  no governo  FHC,
adquiriu  o  Banerj,  o  Banestado,  o  Bemge,  o  BEG  (Goiás)  e  o  Sudameris.  A
concentração  financeira  provocada  pelo  sistema  neoliberal  garante  lucros
enormes mesmo em tempos de crise. Isto é uma dádiva de FHC aos banqueiros
que financiam suas campanhas eleitorais.
Em contrapartida, os trabalhadores não recebem o mesmo tratamento, tanto do
governo eleito pelo povo como dos valorosos banqueiros. O recorde alcançado
pelo Itaú não o impediu de demitir  bancários em larga escala pelo país afora,
agravando ainda mais a crise sócio-econômica da população. Pois é, no Brasil
banqueiro ganha todas as facilidades do executivo para obter bilhões, mesmo que
eles trabalhem contra o desenvolvimento do país e de nossa soberania.

Auditorias  x  PLRs

O neoliberalismo, um aprimoramento do capitalismo selvagem, é o sistema
predominante  no  mundo  Ocidental,  do  qual  fazemos  parte  e  portanto  somos
dominados.  O neoliberalismo  costuma  e  faz  parte  de  sua  essência  pregar  as
peças econômicas mais absurdas, principalmente, nos mais desvalidos para que
a concentração de renda aumente nas mãos daqueles que patrocinam o sistema.
Entretanto, este mesmo neoliberalismo, nascido em meados de 1982, no governo
de Margaret Thatcher, na Inglaterra; ultrapassou seus póprios limites na "sede por
capital " e acabou dando um golpe no próprio Estados Unidos da América, com o
escândalo da falência de sua maior multinacional de energia e comunicação, a
Enron.

A Enron deixou um buraco imenso nos bolsos dos investidores ludibriados
por auditorias independentes que manipulam ao sabor do patrão, dados contábeis
no mundo inteiro, para maquiar uma saúde financeira invejável da empresa. Este
tipo  de  manipulação  ilegal  e  mentirosa  é  uma  prática  cotidiana  do  sistema
neoliberal seguida por empresas que dele tiram lucro. Esta rotina também vem
sendo utilizada pelo governo brasileiro (ensinado pelo FMI) para demonstrar as
taxas de inflação. Os bancos também tem suas auditorias com hábitos duvidosos.
Quem pode nos garantir que os balanços e os cáculos das PLRs não estão sendo
manipulados  para  que  quando  tiverem  que  reembolsar  a  categoria,  eles
simplesmente  apresentem  um  número  bem  abaixo  do  real,  como  pode  estar
acontecendo  com  o  HSBC,  o  BBV,   e  muitos  outros.  O que  vivenciamos  na
atualidade como os crimes,  mentiras e manipulação gera violência  e exclusão



social. É uma prática normal e primordial ao sustentáculo do NEOLIBERALISMO,
só não enxerga quem não quiser! Por isso, o Sindicato sempre esteve voltado e
empenhado para que os trabalhadores e, principalmente, os bancários tivessem
aumentos  reais  de  salários,  exatamente  para  que  não  ficassem  a  mercê  de
falcatruas econômicas que os banqueiros sempre querem aplicar.

A DIRETORIA

Banco inglês não paga
funcionários no "Brazil"
O banco inglês HSBC não respeita nada no "Brazil". O Banco fatura bilhões aqui,

mas não paga o que a lei concede aos trabalhadores. Os funcionários estão revoltados, pois
o HSBC não fez o pagamento da segunda parcela da PLR no dia 1º de março como havia
divulgado em correio eletrônico interno. Segundo o comunicado o pagamento seria feito
junto com o do Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Entretanto, somente saiu o pagamento do PPR nos locais que atingiram as metas e
mesmo assim causou descontentamento até em quem recebeu. " O Sindicato vem
denunciando há vários anos que os programas de renda variável (PPR/PLR) tiveram grande
avanço na era FHC. Este tipo de remuneração neoliberal, individualiza o cidadão
desestabiliza o ambiente de trabalho destruindo as relações sociais, facilitando aos patrões o
extermínio das conquistas da categoria", afirma Pedro de Castro Junior, Presidente do
Sindicato.

Governo gasta dinheiro
do FAT contra a CLT

FHC utilizou pelo menos a cifra de  2,5 milhões  de reais do Fundo de
Amparo do Trabalhador para patrocinar propagandas em horários

nobres contra os direitos garantidos pela CLT. É acintoso!!!

Como se não bastasse utilizar toda a máquina governamental para acabar com a CLT
em favor dos empresários o Imperador, Fernando Henrique Cardoso, destinou a verba de
2,5  milhões  de  reais  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  (FAT)  para  pagamento  de
propaganda em favor ao projeto que quebra a CLT, segundo o Presidente da Nacional da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício.

De acordo com informações da Agência CUT de Notícias, duas empresas receberam
um total de 22 milhões de reais desde o ano passado até 28/01/02. Uma delas é a Artiplan



Comunicação S/A,  empresa que assumiu a responsabilidade pela campanha publicitária
patrocinada pelo Governo Federal para destruir as leis trabalhistas. A Campanha mostra o
presidente da Força Sindical e da Social Democracia Sindical (SDS) defendendo o projeto
de Lei do Executivo (que agora tramita no Senado), em horário nobre na TV e em grandes
jornais do País.
 A CUT já formulou uma representação no Ministério Público contra a propaganda
enganosa, ilegal e acintosa contra os trabalhadores. Portanto, participe da Greve Nacional
em Defesa dos Direitos Trabalhistas, organizada pela CUT, dia 21 de março. Como o
projeto de lei será votado no senado, não deixe também de enviar mensagens de repúdio aos
senadores governistas paulistas, José Serra (PSDB) e Romeu Tuma (PFL) para as suas
caixas de mensagens:jserra@senado.gov.br e rtuma@senado.gov.br, respectivamente.

Esta é a lista dos deputados federais de São Paulo
que entregaram a CLT e traíram os trabalhadores.

Nunca mais votem neles!!!!!

AntonioMedeiros PL 
Alberto Goldman PSDB 
André Benassi PSDB
Antonio C. Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Madeira PSDB 
Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PPB 
Cunha Bueno PPB 
Delfim Netto PPB 
Duilio Pisaneschi PTB 
Gilberto Kassab PFL 
José Aníbal PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Marcos Cintra PFL 
Moreira Ferreira PFL 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Kobayashi PSDB 
Ricardo Izar PTB 
Robson Tuma PFL 
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PPB 
Wagner Salustiano PPB 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB

Última semana para a inscrição no Interbancos



As inscrições para o INTERBANCOS 2002, campeonato de futebol soçaite
dos  bancários  realizado  pelo  Sindicato  encerram  nesta  sexta-feira,  dia  15/03
impreterivelmente.  Os  interessados  deverão  ser  associados  do  Sindicato  ou
tornarem-se  sócios  até  o  último  dia  de  inscrição  pagando  a  mensalidade  na
secretaria, Av. Washington Luiz, 140, Santos.

Cada  equipe  deverá  ter  no  máximo  12  jogadores  e  no  mínimo  sete,  as
inscrições poderão ser feitas por fax:  3223.8424 ou pessoalmente  na sede do
SEEB,  no  endereço  acima.  Maiores  detalhes  pelo  fone  3223.9040  com  o
Secretário de Esportes Bastides ou com Álvaro.
Os jogos do campeonato serão disputados no Bola na Rede, Av. Saldanha
da Gama, 177, na Ponta da Praia - em Santos. O primeiro jogo está
programado para o dia 23/03.

informática: dependentes de associados tem mais
oportunidades

Uma nova turma iniciou suas aulas em novo horário: das 14h às 16h. Este
novo período dá mais oportunidade aos dependentes dos associados. O curso é
apostilado pela Netway onde o conteúdo segue atualizado conforme a exigência
do mercado.  Num ambiente  descontraído,  os alunos  participam de aulas  com
duração de duas horas em       MICROS INDIVIDUAIS..
Ainda existem horários disponíveis, entre em contato conosco e escolha o
seu plano de pagamento. Maiores informações pelos fones 3221.4289 ou
3222.2751, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Novos preços

A Colônia de Férias de Caraguatatuba estabeleceu os novos preços a partir de
01/12/01, os Sócios acima de 14 anos pagam diária de R$ 20,00 e os convidados
R$ 27,00,com direito a pensão completa. Os  dependentes dos sócios com idades
entre 0 à 7 anos são isentos e de 8 à 14 pagam R$ 10,00 (sócios) e R$13,50
(convidados). A roupa de cama tem uma taxa de R$ 3,00.  Maiores informações
na secretaria do Sindicato ou pelo fone (013) 3223.9040.


