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Brasil está afundado
numa vala negra

Cerca de metade das cidades não tem esgoto tratado, 67% das
residências não contam com rede de esgoto e 75,6% do esgoto

escoa diretamente nos rios e mares sem saneamento. Além
disso, FHC diminuiu os gastos com a área social nos sete anos

de governo.

Uma pesquisa  Nacional  de  Saneamento  Básico  realizada pelo  IBGE- em
2000  -  revela  dados  estarrecedores  sobre  a  falta  destes  serviços  no  Brasil  e
retrata com fidelidade a concentração de renda e seus efeitos,  nos últimos 11
anos, principalmente na "Era FHC". A situação do tratamento de esgoto no país,
na passagem do século 21, assemelha-se a uma vala negra. No ano 2000, 75,6%
do esgoto escoou diretamente das casas para rios e mares, sem nenhum tipo de
tratamento. Quase metade dos municípios (cerca de 48%) e 67% dos domícilios
não  têm  rede  para  coletar  seus  dejetos.  Apenas  20% das  cidades  brasileiras
coletam e tratam de alguma forma o esgoto.

Isto é o resultado de uma política irresponsável praticada pelos dois últimos
governos  nestes  11  anos,  sendo  que  sete  anos  e  quatro  meses  devem  ser
creditados ao imperador FHC e seus apaniguados do PSDB e da base governista
(PMDB,  PFL,  PPB,  PTB,  etc)  espalhados  pelo  País  como  governadores  ou
prefeitos.  E  não  é  só  isso,  os  gastos  com  a  área  social  (saúde,  educação,
saneamento,  cultura  e  trabalho)  neste  governo  que  tanta  miséria  levou  à
população, caiu de 61,8% em 95 para 53,9% em 2001,  segundo dados do próprio
governo.

A  política  neoliberal  adotada  e  implantada  no  país,  mais  ferozmente  na
última  década,  deixou  problemas  crônicos  e  desproporcionais  entre  riqueza  e
pobreza, milhões de desempregados, a escalada vertiginosa da criminalidade, a
falência  das  estruturas  de  saúde,  previdência  social,  educação  e  quase  na
totalidade  dos  serviços  públicos,   municipais,  estaduais  e  federais.  Podemos
afirmar que o nosso país foi entregue aos estrangeiros e literalmente jogado na
"merda", após esta pesquisa do IBGE. Portanto, os trabalhadores e o povo em
geral  têm que dar  uma  reviravolta  nesta  situação  de  penúria  nas  eleições  de
outubro!!!



Semana de luta no HSBC

Vamos lutar pelo pagamento integral da PLR. É impossivel o HSBC que
obteve R$ 145.580.000,00 de lucro líquido em 2001, com um patrimônio também
líquido de mais de 1,5 bilhão de reais e ativos de mais de 25 bilhões de reais
amealhados com o suor de seus funcionários não pagar a Participação nos
Lucros devida. O Banco Inglês não respeita as leis brasileiras e o trabalhador,
eles estão aqui como colonizadores do terceiro milênio. Portanto, esta semana
deve ser de união e muita luta pelos nossos direitos e dignidade.

As  várias  atividades  já  ocorridas  em  todo  o  país  demonstraram  que  os
funcionários estão dispostos a brigar contra a arrogância dos ingleses do HSBC,
que parecem estar no início do século passado em se tratando de relações de
trabalho, mas quando trata-se de lucro incessante eles se transportam para 2002.
Compareçam as manifestações realizadas pelo Sindicato e organizem a luta nos
locais de trabalho. Vamos dar um basta a falta de respeito!!!!  

Garantia de emprego
O Banco Central afirmou que o processo administrativo da compra do Mercantil de

São Paulo  pelo  Bradesco  encerrou  dia  25/03.  Portanto  a  direção  da CNB/CUT deve
reunir-se com representantes do Bradesco nesta semana para discutir  a situação dos
funcionários do Mercapaulo. O objetivo da reunião é obter esclarecimentos sobre como
fica a situação da fusão e cobrar a garantia de emprego para os funcionários dos dois
bancos. Qualquer intimidação por parte do novo empregador denuncie ao Sindicato.

REB:CEF suspende migrações
A CEF oficializou a suspensão do processo de migração do Replan

para o REB, em decorrência das liminares concedidas pela justiça Fede-
ral.  As  liminares  suspenderam  os  efeitos  do  ofício  nº140  da  Secretaria
de Previdência Complementar,  de 04/02,  que havia autorizado de forma
excepcional  e  precária  a  migração  para  o  novo  plano  de  benefícios  da
fundação.  A implantação do REB visa facilitar  um eventual  processo de
privatização  da  Caixa.  Outro  objetivo  é  livrar  a  empresa  do  passivo
trabalhista e da dívida com a Funcef,  bem como levar os aposentados a
renunciarem a toda e qualquer ação judicial contra a Caixa e a Funcef.

O Sindicato  lembra  aos bancários  da  CEF que é  preciso  participar
da  luta  política  através  da  organização,  não  bastando  e  nem  sendo
confiável  apenas  a  luta  institucional.  Principalmente,  na  apodrecida
gestão de FHC



Só  o  Haiti  tem  salário  mínimo
pior

Gostaríamos  de  saber  porque  tanta  comemoração  do  governo  com  o
reajuste  do  salário  mínimo para  R$200,00,  que representa  80 dólares,  menos
ainda que a miséria prometida por FHC - 100 dólares - em 1995. Aliás não se
pode confiar no que ele fala!!! Com este salário mínimo o brasileiro que precisar
se vestir  não  poderá  comer.  Quando  foi  criado  há  60  anos,  o  salário  mínimo
assegurava a sobrevivência mínima de uma família de um casal com dois filhos.
Segundo  o  Dieese,  este  valor  atualizado  está  em  torno  de  R$1.100,00,  bem
distante do mínimo de FHC. Na América Latina só o Haiti paga um salário pior.
Além disso,  estamos bem abaixo  dos nossos parceiros  do Mercosul,  já que a
Argentina, Uruguai e Paraguai pagam salários de 200, 180 e 140 dólares.

3ª rodada do interbancos
Atenção  para  os  jogos  da  terceira  rodada,  dia  13/04,  os  times  que  se

enfrentarão são: Bradesco Guarujá x Bradesco Gonzaga, Real B x Bradesco SV,
HSBC x Real A e Unibanco x Bradesco PG A.

 As partidas, sempre é bom lembrar aos bancários que quiserem torcer  são
disputadas no campo de futebol soçaite Bola na Rede, Av. Saldanha da Gama,
177, na Ponta da Praia/Santos. Estão inscritas 13 equipes, com a participação de
cerca de 130 atletas, todos bancários, dando grande relevância ao futebol amador
na baixada Santista, além de torná-lo um grande evento esportivo da região.

Outra recomendação importante é para que os atletas estejam sempre 30
minutos antes do início das partidas, no local acima.Com grande participação de
torcidas, o campeonato promete ser  empolgante.

 A  segunda  rodada  foi  no  último  sábado  (dia  06/04),  com  jogos   entre
Banespa x Bradesco PG "A", Bradesco SV x HSBC, Nossa Caixa x Bradesco PG
"B"  e  BBV x Unibanco,  os  resultados  serão  publicados  na próxima edição  do
informativo.

Salário ingresso após 90 dias
Cláusula terceira do novo Acordo Coletivo, válido desde 10/2001, assinado dia 02/04/2002 
Parágrafo Primeiro - Os empregados que completem 90 dias de banco, não poderão receber

menos que: Escriturário R$ 583,21 - Tesoureiros , Caixas e outros empregados da tesouraria R$
824,12 (nestes casos compreendidos o salário ingresso de R$ 583,21 mais a gratificação de caixa
e outras verbas pagas a título de ajuda de custo ou abonos de qualquer natureza, não cumulativas).

Parágrafo Segundo - Os bancários que completarem 90 dias de banco até o dia 15 de cada
mês, receberão o salário a partir do dia 1º deste mesmo mês. Os que completarem 90 dias após o
dia 15 do mês, farão jus ao novo salário a partir do dia 1º do mês seguinte.

Parágrafo  Terceiro-  As  regras  da  Cláusula  Terceira  aplicam-se  igualmente  aos  estagiários  sem
vínculo empregatício.

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.


