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Dia do Trabalhador é marcado
com muito protesto
Com o objetivo de lutar por seus direitos, por salários justos, contra a implantação
da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) proposta pelos EUA e primordialmente
contra o governo FHC e toda a sua "laia" como o FMI e os banqueiros, centenas de
trabalhadores estiveram prestigiando a manifestação do 1º de Maio, realizada pela CUT,
na Praça Francisco Prestes Maia, na Zona Noroeste, em Santos. Na oportunidade foi lido
um manifesto explicando que durante o governo FHC a economia brasileira cresceu em
média apenas 2,4% ao ano.
Quando FHC assumiu, em 95, éramos a oitava economia do mundo e a primeira da
América Latina. Hoje, ocupamos a décima posição no planeta e somos a segunda na
América Latina, perdemos a liderança para o México. Quer dizer, com este governo
neoliberal só andamos para trás e FHC ainda vendeu o patrimônio público, jogou o país
numa crise energética não investindo no setor, acabou com a saúde pública, com a
educação, com a previdência e a renda per capita do brasileiro regrediu mais do que há
dez anos. No ano de 2001 recebemos menos que em 1990.
Os próprios números oficiais mostram o crescimento absurdo do desemprego neste
governo. Em 6 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, o número de
desempregados passou de 824 mil, em 94, para 1 milhão e 250 mil, em 2001. E mais, os
brasileiros abaixo da linha da pobreza, os chamados indigentes, cresceram de 47,2
milhões em 94, para 54,5 milhões em 99. Isto gera violência, portanto, chegou a hora de
mudar para valer, tudo com muita união e luta por nossos direitos e uma sociedade mais
justa!!!

BC dá vantagens para abertura de contas
fantasmas

Em mais uma jogada para desestabilizar a categoria bancária e tornar mais
fácil a lavagem de dinheiro ilegal o governo FHC, através do seu Conselho
Monetário Nacional (CMN) autorizou que os cartórios também operem como
correspondentes bancários. Agora eles vão se juntar às casas lotéricas e aos
correios para prestar serviços bancários.
Além disso, o CMN também aprovou uma resolução que permite a abertura
de contas correntes nos correspondentes bancários. Para isso, foi alterada a
norma que obrigava os gerentes dos bancos a confrontar os documentos originais
dos interessados na abertura da conta, o que facilitará a abertura de c/c
fantasmas ou laranjas para burlar o imposto de renda ou para lavar dinheiro sujo
do narcotráfico, corrupção e outros crimes.

Entretanto, não pára por aí, os bancários não terão o controle da abertura
das c/c, mas serão responsabilizados por elas. Isto é ou não uma incoerência de
FHC e toda sua camarilha instalada no BC e no CMN em final de governo.
´Alertamos para mais essa manobra na tentativa de destruir a categoria. FHC é
aliado aos banqueiros e sabe-se mais a quem. Por trás destas vantagens podese lavar muita grana!!!!

Participe do Comitê

Todos temos o dever de ajudar nesta luta contra os exploradores que tentam invadir
nosso território, nossas vidas para tomar nossas riquezas e isto está muito perto de
acontecer se a proposta dos EUA for aceita e implantarem a Área de Livre Comércio das
Américas (ALCA) no Brasil ou em qualquer país da América do Sul. Portanto, precisamos
reagir! Em todo o Brasil e nos demais países latinos estão sendo formados Comitês de
Campanha contra a ALCA.
Na Baixada Santista já temos o Comitê Regional contra a ALCA, formado por vários
movimentos sociais, como sindicatos, partidos políticos, estudantes, a pastoral operária e
a CUT. A ALCA representa mais desemprego, mais perdas de direitos, especulação da
terra e do latifúndio, os únicos beneficiados serão os EUA, o FMI e as grandes
corporações transnacionais. A ALCA só beneficia quem tem dinheiro. Participe e
demonstre ser um cidadão que exige e merece respeito, senão dias piores ainda
chegarão. Para ficar por dentro das atividades e das reuniões ligue para 3223.9040, com
Cidinha.

31 mil em Santos

Após as manifestações do 1º de Maio, a diretoria do Sindicato também participou do Dia dos
Sem Emprego, realizado dia 02/05, na Praça Mauá, em Santos e organizado pelo Fórum da
Cidadania. A situação de desemprego de nossa região e em especial de Santos é caótica, segundo
dados do Núcleo de Estudos Sócio-Econômicos (NESE) da Unisanta. Conforme os pesquisadores
Santos têm cerca de 31 mil desempregados, de uma população de aproximadamente 197 mil
habitantes aptos a trabalhar.

" Isto deve-se a política deste governo apenas voltada aos interesses dos banqueiros e
dos grandes especuladores. Deve-se a implantação do neoliberalismo por FHC nestes quase
8 anos, com suas privatizações que afetaram de forma nunca vista a economia da região
trazendo o desemprego em massa em empresas privatizadas como a Cosipa, os serviços
portuários, do Banespa e tantas outras que geravam riqueza e empregavam milhares de
trabalhadores, que hoje vivem do subemprego", afirma Pedro de Castro Junior, Presidente
do Sindicato.

Começa a 2ª Fase

1ª fase do Interbancos terminou com os seguintes jogos no último sábado: Bradesco Centro
6x2 Nossa Caixa e Bradesco PG/B 2x11 Bradesco Gonzaga. As chaves dos times classificados
ficaram assim, chave D Real/A, Bradesco PG/A e Bradesco Gonzaga e a chave E Real B, Banespa
e Bradesco Centro. O artilheiro desta fase foi Lúcio Fábio com 13 gols e em segundo está André
Luiz com 12 gols, ambos jogadores do Real A, equipe que encerra a 1ª fase com 36 gols marcados
em apenas três jogos.
Agora a disputa fica mais acirrada entre os melhores times dos bancários, embora o objetivo
do campeonato não seja apenas vencer mas competir e festejar a integração da categoria.

Na boca do caixa
Comunicado
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região está alugando sua antiga sede, situada na rua
Riachuelo, 84 - 7º andar, no Centro de Santos. Os interessados devem entrar em contato pelo fone
(13) 3223.9040 ou se apresentarem na Av. Washington Luiz, 140, em Santos/SP.

Itaú
O Programa Agir está atormentando os funcionários do banco e servindo de álibi para uma nova
onda de demissões. A diretoria do Sindicato vai denunciar aos clientes mais esta pilantragem de
Bob Setúbal .

Unibanco
A direção do banco cancelou a rodada de negociação com a Comissão de Empresa, prevista para
o dia 3 de maio. Na pauta estão mudanças do plano de saúde, o plano de segurança das agências
e as demissões no banco de dirigentes sindicais do ex-Banorte e na Fininvest.

Caixa
Carazzai (PFL) não largou o osso, ele foi reacomodado e agora é membro do Conselho de
Administração da CEF. Cargo de grande importância para a definição da política a ser
implementada pela empresa. Uma tentativa de reaproximação entre o PSDB e o PFL, visando as
eleições.

Afubesp
A chapa 1 - Mãos Limpas, encabeçada por Aparecido Sério da Silva, venceu a eleição para a
diretoria da Afubesp com 7.417 votos (78,63%), contra 1590 votos da chapa 2. Pedrinho e Silvio do
Sindicato e Eliana e Olga da base, fazem parte da nova diretoria.

Auxílio Cesta Alimentação

O beneficío será pago sob forma de quatro tíquetes, no valor total de R$153,00,
que poderão ser substítuidos por cartão magnético com disponibilidade mensal no valor
de R$153,00.
Entretanto, havendo dificuldade de aceitação normal pelos estabelecimentos
conveniados, o cartão será revertido em tíquetes. O auxílio é extensivo à empregada que
se encontre em gozo de licença maternidade e ao afastado por acidente de trabalho, por
um prazo de 180 dias.

Solte a voz

O Sindicato está formando o Coral dos Bancários, não é preciso saber
cantar e é aberto a toda categoria. Para participar é só ligar para 3223.9040 ou
fazer sua inscrição na secretaria do Sindicato, Av. Washington Luiz, 140, em
Santos/SP.

Novo horário

O Sindicato voltou a atender os associados normalmente das 8h às 18h sem
interrupção, desde o dia 02 de maio, de 2ª a 6ª feira e das 8h às 12h aos
sábados.

