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Previ:
Intervenção para fazer caixa de campanha do governo e

saquear mais de R$ 5 bi dos funcionários

A CNB/CUT e a Comissão de Empresa do BB repudiam a intervenção do governo
FHC na Previ. As entidades sindicais e os diretores e conselheiros eleitos da Previ
vão  tentar  anular  na  justiça  esse  ato  de  força  injustificável,  que  tem  o  claro
propósito de colocar o patrimônio do funcionalismo do BB, construído em quase
um século de contribuições, a serviço do Palácio do Planalto em ano eleitoral e
para beneficiar interesses de grupos econômicos amigos.

A intervenção foi  decretada exatamente um mês depois que o presidente
FHC reuniu-se sigilosamente no Palácio da Alvorada, no dia 3 de maio, com o
dono do Banco Opportunity, Daniel Dantas, com quem a Previ e outros fundos de
pensão têm travado duras  disputas  em empreendimentos  em que são sócios.
Segundo a imprensa noticiou,  FHC prometeu a Daniel  Dantas  pôr "ordem"  na
Previ para que ela deixasse de causar problemas ao banqueiro.

 "É importante ressaltar que esta intervenção pelo prazo de 120 dias dá margem para
abafar a descoberta dos escândalos e ludibriar a opinião pública até a boca das eleições",
afirma Ricardo Saraiva BIG, Secretário do Sindicato e funcionário do BB. Não podemos
esperar passivamente que a justiça se faça, vamos denunciar à nação como FHC e seus
amigos estão pilhando o Brasil, construído com o nosso suor.

BC JOGA PAÍS NO CAOS
As medidas  do BC adotadas às  vesperas do Feriadão de Corpus Cristi  são mais  que

desequilibradas, são inorportunas. O Confisco nos FUNDOS de Investimento, que têm lastro nas
letras do tesouro (LFTs) é o retrato da bandalheira e  sacanagem com que vem sendo administrada
nossa economia.

O  governo  FHC  sustenta  sua  nefasta  política  através  de  manipulações  orçamentárias,
privatizações  inescrupulosas  cobertas  de  escândalos  e  irregularidades.  Agora,  eles  avançam
brutalmente e manobram desesperadamente para não sair do poder subtraindo, dessa vez nas
carteiras de títulos públicos, onde estão as economias do que sobrou da extinta classe média. É
estranho o relacionamento entre governo e banqueiros quando próximo a eleição adota medidas
impopulares de forte impacto nos mercados interno e nos países credores na tentativa de culpar o
candidato da oposição e manipular a opinião pública .

Os  bancários  novamente  pagarão esta  conta,  pois  estando  na linha  de  frente  seremos
chamados de ladrões e corruptos, entre outros qualificativos atribuidos aos tucanos, quando os
clientes perceberem o rombo em suas aplicações. Portanto, a tônica dos últimos anos imposta pela
Febraban de expor a categoria ao ridículo é mais uma vez  sacramentada pelo Banco Central, a
mando de FHC.

Agora vamos cobrar esta fatura. A Campanha Salarial está rolando e temos que exigir
reajuste que recomponha as nossas perdas durante toda esta década e acabar com o arrocho
salarial. Disso não abriremos mão!!!



Assembléia dos funcionários da CEF
DIA: 18 DE JUNHO

LOCAL: SEDE DO SINDICATO, AV. WASHINGTON LUIZ, 140, EM SANTOS
HORÁRIO: ÀS 19H

O Sindicato dos Bancários, através de sua diretoria, convoca os empregados
da CEF lotados nas agências de nossa base territorial (Bertioga até Peruíbe) para
participarem de Assembléia que será realizada dia 18/06, às 19h, na sede do
Sindicato (Av. Washington Luiz, 140). Nesta Assembléia serão eleitos os
delegados para o Congresso Estadual.

Brasil já é vice do mundo
O Brasil já é vice-campeão, não da Copa de Futebol, mas em desemprego no mundo, com

11,454 milhões de pessoas fora  do mercado de trabalho,  ficando atrás  apenas da India,  com
41,344 milhões de desempregados. Se levarmos em conta que a população da India é no mínimo
cinco vezes maior que a brasileira, estamos ganhando de goleada. O Brasil fica na frente de países
como a  Russia  (terceiro  com  7,395  milhões),  China  (quarto,  com  5.950  milhões)  e  Indonésia
(quinto, com 5,872 milhões) todos com populações inúmeras vezes maior.

Os números são baseados em dados da ONU, FMI, OIT, e outras organizações coletados
em 2000. Em 1980, o país figurava em 9º lugar neste ranking. Em 90, caiu para a 6º e em 95, para
5º. Todos sabemos que nossos empregos foram jogados na lata do lixo por conta das privatizações
impostas pelo modelo neoliberal de administrar adotado por FHC. Precisamos reagir!!!

Comitê Intersindical de Cultura – CIC
Compareça ao lançamento do  Comitê Intersindical de Cultura - CIC -  dia 27

de  junho,  às  20  horas,  no  Sindicato  dos  Bancários,  com  exibição  de  curta
metragem;  e  ainda  no  dia  28  de  junho,  às  20h,  nos  Metalúrgicos,  teremos  a
primeira etapa do “Calouros da Poesia”, cujas fichas de inscrição e regulamento já
estão à disposição  na Secretaria dos sindicatos envolvidos e dia 29 de junho, às
20 horas, no Sindipetro,  apresentação de show musical.

A formação do CIC visa demonstrar aos trabalhadores uma  outra ótica de
mundo, além de contribuir para sua formação e informação e envolve todos os
sindicatos filiados a CUT e outros que têm uma linha de conduta séria.

Com certeza, a cultura é um valioso trunfo na mão dos trabalhadores e,
talvez, nunca tenha sido usado com a devida seriedade. 

Na boca do caixa

CEF I
Acontecerá no próximo dia 22/06, no SEEB de São Paulo, Rua São Bento, 413, Centro, em São
Paulo, o Congresso Estadual dos Empregados da Caixa. Os delegados serão eleitos em
assembléias (ver matéria nesta página).

CEF II
O XVIII Congresso Nacional dos Empregados da Caixa acontece de 5 a 7 de julho, em Belo
Horizonte, no Sesc Venda Nova. Os delegados serão eleitos nos estados, obedecendo o critério de
um para 200 empregados, incluindo ativos e aposentados.

Jornada



A Comissão de Seguridade Social irá marcar para julho a realização de uma audiência pública para
discutir o projeto de lei 14/99 de autoria do deputado Paulo Rocha (PT/PA), que visa reduzir a
jornada de trabalho dos bancários para 5 horas.

Parabéns
A diretoria do Sindicato parabeniza também a gerente administrativa do ano em Vicente de
Carvalho/Guarujá, Ângela do Itaú. Aproveitamos a oportunidade e fazemos a mesma reverência a
garota bancária simpatia do ano, Sheila, funcionária do Bradesco, segundo pesquisa do Instituto
Max-Lider, que formulou 300 questionários distribuídos no comércio do município.

Errata
ERRATA: a bancária modelo, Lilian, parabenizada na última edição é empregada da CEF e não do
Bradesco.

Curso de militantes da ALCA

Nos próximos informativos destacaremos outros pontos importantes levantados pelo
professor Luis Fernando Novoa, no curso, como o abaixo:

IMPERIALISMO
"A  Alca  é  um  novo  projeto  de  dominação  imperialista  dos  Estados  Unidos.  Eles  (os  Estados
Unidos) querem, a partir da eleição do governo Bush e de 11 de setembro mais especificamente,
impor  ao  mundo  um  projeto  unilateral.  Eles  comandam.  Eles  serão  o  centro  de  decisão  do
capitalismo. Eles já o são, mas eles querem ter o poder absoluto. Eu chamo isso de hegemonia.
Um projeto de hegemonia absoluta. Então, a periferia dos Estados Unidos, a América Latina e o
Caribe, vai entrar com algumas contribuições cruciais para esse projeto, que no nosso caso se
esboça com a Alca".

VOTE NÃO À ALCA
PLEBISCITO DE 1 A 7 DE SETEMBRO

CONVÊNIOS
Psicologia

Flávia Andrea Hermes Maradei, Psicóloga Clínica, com consultório na rua Carolina Rodrigues, 25
casa 1, no Boqueirão - Santos/SP é conveniada com o Sindicato. Para marcar consultas ligue

3223.2019 ou 3223.7627.
Micros

Arlindo Zanaroli faz a manutenção e conserta seu microcomputador é só ligar 3223-4720 ou
9117-0026 , o atendimento também poderá ser feito em sua casa.

Zinho Car
Funilaria, pintura, mecânica, elétrica, cristalização e todos os serviços para o seu carro com

15% de desconto. Av. Nossa Senhora de Fátima, 985 - Santos/SP - fone 3299.7738 (Próximo a
divisa Santos/SV)


