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Banqueiros: gerar emprego e
contribuir com o país

Durante mais de uma década e sob manto de governos neoliberais preocupados
em satisfazer as metas do FMI, dos grandes conglomerados, do imperialismo norte
americano; os banqueiros e suas instituições financeiras engordaram suas fortunas
monumentais, com sucessivos lucros recordes às custas da crise econômica e da
miséria  do  povo,  dos  trabalhadores,  dos  pequenos  e  médios  agricultores  e
empresários brasileiros.

Chegou  a  hora  dos  bancos  darem  sua  contribuição  à  sociedade  e  ao
desenvolvimento do país. Esta é uma expectativa do movimento sindical e uma das
tônicas discutidas na reunião entre o presidente Lula e o presidente da Federação dos
Brasileira dos Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira.

No encontro, as partes demonstraram disposição em retomar os diálogos em
torno da ampliação do crédito e da redução das taxas de juros. 

" O setor que mais lucrou na era FHC foi o financeiro. Agora, é imperioso que
seja a vez dos trabalhadores e do Brasil como um todo. Por isso, a Febraban tem o
dever moral e cívico de colaborar para o crescimento do país gerando mais riquezas e
fomentando empregos e negócios. Já poderia começar ampliando o funcionamento
dos bancos e implementar, para isso e novamente, os dois turnos de trabalho", afirma
Pedro de Castro Junior, Presidente do Sindicato.

Editorial
As Reformas e o Povo

Com  a  vitória  do  presidente  Lula  a  esperança  venceu  o  medo,  mas  isto  não  basta.  Os
trabalhadores devem se envolver nas discussões que irão afetá-los no futuro, como a reforma
previdenciária,  por  exemplo.  Senão,  não faremos  valer  o  voto  de mudança  dado  nas  últimas
eleições.

É bom salientar que FHC, quando elegeu-se, em 94, priorizou a reforma da previdência em
detrimento da fiscal e tributária, que seria a mais importante à maioria da população. Porque, quem
acaba  pagando a  conta  é  o  trabalhador,  que  possue  uma  única  renda  e  é  taxado  na  fonte.
Enquanto grandes banqueiros e empresários  pagam -proporcionalmente aos seus exorbitantes
lucros - bem menos IR.

As mudanças para valer  só serão favoráveis aos trabalhadores se  houver  envolvimento no
debate,  que  fatalmente  refletirá  no  futuro.  Portanto,  a  categoria  bancária  deve  se  engajar  na
organização e discussão, em conjunto com as entidades da sociedade civil para construir um futuro
melhor.



GT apresenta primeiras resoluções
O Grupo de Trabalho (GT)  Cabesp,  após analisar  o Estudo de Viabilidade  da Cabesp,

produzido pela Towers Perrin, apresenta suas primeiras conclusões: analisar mais detidamente o
estudo, principalmente o que contemple as rendas financeiras da Cabesp, para determinar o plano
de custeio da Direta; continuar a análise sobre as premissas que devem ser utilizadas no novo
modelo  para  a  atual  Assistência  Direta;  elaboração  de  propostas  para  criação  de  um  plano
específico aos funcionários do Grupo Santander, que hoje utilizam o Bradesco Saúde e Unimed;
criação do seguro saúde, inclusive para a venda a terceiros (abertura da Cabesp para o mercado);
análise e criação de propostas sobre a Gestão Cabesp e Orientar o lançamento de um plano de
agregados.

As reuniões do GT continuarão discutindo e apresentando alternativas às resoluções acima.
Após a conclusão  dos trabalhos será realizada uma assembléia geral ordinária convocando os
associados para aprovar ou não as propostas.

Encontro dos Empregados da CEF
na Baixada

A Apcef/SP em parceria com o Sindicato dos Bancários realiza, dia 15/03,  durante
todo o dia de sábado, nas instalações do Sindicato, Av. Washington Luiz, 140 (Canal 3),
em Santos, um encontro com os empregados da CEF da base de Santos e Região, para
debater o novo quadro político do país e a luta por uma CEF decente,  com melhores
condições de trabalho, benefícios e reajuste salariais dignos.

Portanto, é importante que todos os empregados participem e debatam o futuro do
banco!!!

Confira a programação:
9h - café da manhã
10h - debate da campanha "Por uma Caixa Decente"
13h - almoço

*Haverá monitoria para as crianças durante todo o dia, com atividades recreativas;
café e almoço.

Exposição no Ibirapuera com
transporte gratuito aos associados

A  Secretaria  de  Cultura  do  Sindicato  está  promovendo  visita  à  Exposição
"Guerreiros de Xi`An e os Tesouros da Cidade Proibida", no Parque do Ibirapuera, dia 13
de abril, às 9h, com saída da sede do sindicato (Av.  Washington Luiz, 140, Santos).  A
entrada custa R$ 7,00 para adultos, R$ 3,50 estudantes e é franca para menores de 5 e
maiores de 65 anos.

É importante frisar que os associados terão transporte custeado pelo Sindicato.

Mostra
A exposição vai até 18 de maio. Trata-se da maior mostra sobre cultura chinesa já

realizada na América do Sul, com cerca de 600 peças de 7 mil anos atrás até hoje. Esta é
a primeira vez que essa quantidade de objetos saem do país para serem expostos e
apreciados pelo público do exterior fora da China.

A mostra é dividida em dois núcleos: o primeiro, Guerreiros de Xi`An, traz 11 soldados
e dois cavalos em tamanho natural de terracota. As estátuas representam os Guerreiros



do  Exército  do  imperador  Quing  Shi  Huang.  O  Segundo  núcleo,  Cidade  Proibida  -
Pequim", reúne peças das duas últimas dinastias chinesas, Ming e Ching, pertencentes
ao Museu do Palácio Imperial,  como roupas, adereços e objetos de uso cotidiano dos
imperadores e imperatrizes, além de armaduras e armas. As obras são avaliadas em U$
120 milhões.

Plano  de  Saúde  sem
carência

O Sindicato está fechando, com urgência (até o final deste mês), um grupo de 50 pessoas
para o Plano de Saúde Santa Casa. Desta forma, as pessoas que formarem este grupo, não terão
carência  para consultas médicas, exames labora-toriais e outros serviços. Assim sendo, a partir do
pagamento da primeira parcela já estarão livres para utilizar, com responsa-bilidade, os serviços
oferecidos pelo Plano. 

Então não fique aí parado! Aproveite a chance de entrar num Plano que dispensa tempo prévio
para que os associados usufruam e coloque seus dependentes e parentes. Mas é preciso correr e
entrar em contato com a secretaria do Sindicato, na Av. Washington Luiz, 140, Canal 3, em Santos.
Maiores informações pelo fone 3223.9040.

NA BOCA DO CAIXA

Lula
O presidente Luis Inácio Lula da Silva manteve contato com o primeiro ministro do
Reino Unido, Tony Blair, para tentar evitar a guerra contra o Iraque.

Renda
O IBGE informou que a renda média do trabalhador despencou 5,1%, entre os meses
de novembro e dezembro de 2002. O rendimento médio correspondeu a R$ 837,20.

Desemprego
O efeito da política neoliberal de FHC foi devastador para os trabalhadores e o país.
O índice de desemprego subiu de 10,5% (em dezembro) para 11,2% (em janeiro),
segundo o IBGE.

Bush
O homem mais poderoso do mundo e presidente do império, George W. Bush, é autor
de frases como: "Se não tivermos êxito, corremos o risco de fracassar", "Já é tempo
de a raça humana entrar no sistema solar", ou, " Não é a poluição que ameaça o
ambiente, são as impurezas do ar e da água". Pois é na mão deste homem que todos
estamos!!!

Fome 
O relator especial da ONU para direito alimentar, o suiço Jean Ziegler, manifestou
sua plena confiança no sucesso do Programa Fome Zero e na conduta do presidente
Lula. "Estou convencido de que a fome irá acabar em quatro anos no Brasil. É o
maior e melhor programa que já vi", disse o representante da ONU.



Famintos
O governo FHC estimava em 22 milhões os brasileiros famintos. O governo Lula
aponta 45 milhões.

Lucro histórico na CEF
A Caixa fechou 2002 com lucro líquido de R$ 1,081 bilhão, o maior da história do banco federal. A
rentabilidade sobre o  patrimônio líquido  atingiu 23,36%. Esse indicador demonstra  que a  CEF
lucrou em cima do patrimônio líquido. Portanto, a diretoria anterior da instituição, na era FHC, não
deu nem o reajuste da inflação por não ter compromisso algum com o funcionalismo.

Convênios
Ótica David Gil

A tradicional Ótica David Gil firmou convênio com o Sindicato e oferece 20% de desconto
à vista, 5% parcelado e dá gratuitamente lentes monofocais,  em qualquer grau e com
tratamento  anti-risco  somente  aos  associados.  O  endereço  da  David  Gil  é  Shopping
Parque Balneário, Av. Ana Costa, 549/loja 73, fone 3284.7944, em Santos.

Fonoaudióloga
A profissional  Carla  Azevedo Quinto,  com consultório  na rua Carvalho de Mendonça,
189/conj.54, Santos, fone 3233.5737 oferece tratamento aos associados. O valor cobrado
é conforme a tabela da Associação dos Fonoaudiólogos.

Fotografia
A Art  & Cor Filmes oferece 10% de desconto na revelação de filmes fotográficos aos
associados. A loja fica na rua Oswaldo Cruz, 302 B - em Santos.


