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Mobilização
Cresce

As mobilizações vêm crescendo com o decorrer da campanha salarial. Nas duas últimas semanas as paralisações em Cubatão e Boqueirão
de Santos tiveram massiva
adesão da categoria bancária.
Afinal, há quase uma década sem uma grande paralisação a categoria começa a
reagir para buscar o que é seu.
Os trabalhadores dos bancos
públicos há
oito anos sem
reajuste, e os
bancários (as)
do setor privado com o poder de compra
corroído pelos
sucessivos
abonos, em luPedro de Castro Júnior gar do reajuste salarial, nesta campanha
salarial têm atendido ao chamado do Sindicato.
Chegou a hora dos banqueiros acertarem as contas
com os bancários (as) através
da única linguagem que os
patrões conhecem: a da mobilização e dos braços cruzados.
Participe da campanha salarial. Você sozinho é mais um,
mas os bancários (as) juntos
formam um Sindicato Forte.
Um abraço,
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O nome da moça é
Maria Rita Mariano

Cantora lança seu primeiro
disco-solo. Sua voz é deslumbrante, como a de Elis Regina,
de quem é filha. Mas Maria Rita
tem luz própria e não quer viver
à sombra da mãe.
Seu canto é deslumbrante, um raríssimo composto
de ternura e expressão incisiva.
Aos 16 anos hoje tem 25 -, Maria Rita foi para os
Estados Unidos,
com o pai, o pianista César Camargo Mariano. "Ele foi trabalhar
lá. Eu era menor, precisava ir;
queria também aprender inglês e
pretendia voltar quando chegasse à maioridade", conta. "Mas não
aconteceu. Fui ficando em Manhattam". Maria Rita formou-se
em Comunicações e Estudos Latino-Americanos, trabalhou, ganhou bem, foi promovida e poderia ter ficado por ali. Nesse tem-

po, ouviu pouca música brasileira. Chegava lá quase nada. Caetano, Gil, Marisa Monte. E acontecia muita coisa por aqui de que
eu não tinha notícia. Lenine, Chico César, mangue
beat - eu não sabia
disso. Maria Rita é
ambiciosa. Quer ser
uma cantora popular. Quer emocionar
e alegrar platéias e
já tem gravado seu
primeiro CD.
O álbum Maria
Rita, lançado pela gravadora
Warner, tem produção de Tom
Capone e contará com 15 faixas. Autores como Rita Lee
(Pagu), Lenine (Lavadeira do
Rio), Milton Nascimento (Encontros e Despedidas) e Marcelo Camelo, do grupo Los
Hermanos (Veja Bem Meu
Bem) foram alguns dos selecionados por Maria Rita para
seu primeiro CD.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
O ambiente de trabalho no BB é tenso, estressante, os funcionários estão cada vez mais tendendo a ter problemas psiquiátricos e ao alcoolismo. Os administradores só enxergam números, aterrorizam os funcionários impondo-lhes metas impraticáveis. O aspecto humano não é considerado. A única certeza que
temos é a de quantas autenticações temos que produzir ou quantos produtos temos que vender no dia. E não ganhamos nada
pela venda dos produtos. O ponto eletrônico, na prática, não é
respeitado, constitui mera fachada. Para denunciar basta escrever para Av. Washington Luiz, 140  CEP 11.050-200  Encruzilhada/Santos-SP, ou enviar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

SAÚDE

Álcool,
o suicídio
silencioso
Em 2002, 85 mil brasileiros foram internados em clínicas e hospitais por transtornos
mentais e comportamentais
provocados pelo alcoolismo.
As bebidas alcoólicas, vendidas em qualquer lugar, para
qualquer um e mais baratas
que um litro de leite, são tidas
como drogas lícitas, porém não
menos perigosas que outras
proibidas. A média de idade é
de 13 anos e 4 meses para a
ingestão do primeiro copo de
bebida, normalmente tomado
dentro de casa. A adolescência é uma fase de experimentação, portanto fica mais fácil
o contato com outras drogas.
Consumo está aumentando - As pesquisas realizadas sobre o uso do álcool por
adolescentes indicam que os
efeitos são desastrosos não só
no comportamento, mas também para o futuro desses jovens, pois provoca redução no
tamanho do cérebro. Estudos
constataram que os estímulos
auditivos também são reduzidos. Outro dado é que fica difícil impedir que cerca de 50%
a 60% dos jovens continuem a
beber compulsivamente após o
primeiro gole.
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Sindicato paralisa agências
em Cubatão e Santos

NOTÍCIAS 4
ACONTECE
Unibanco
explora bancários
O Unibanco não está pagando horas extras e abusa das metas. Os funcionários reclamam
que estão sendo obrigados a bater o ponto e voltar a trabalhar,
sem receber e não terem como
provar que fizeram extras. A realização de horas extras está ligada diretamente a cobrança
abusiva de metas. Sob o comando do diretor do banco, Rubens Rollemberg, as metas tomaram proporções inaceitáveis. O tratamento humilhante
ou assédio moral também vem
sendo praticado contra os bancários, que tanto lucro dão ao
Unibanco.

Argentina fecha
acordo favorável
com FMI
Todas as agências do Boqueirão de Santos foram paralisadas no dia 11 de setembro

Os banqueiros não querem atender as reivindicações da categoria dizendo
que não tem dinheiro para
repor a inflação registrada de 18%, apesar da média anual de lucro dos
bancos ter subido, em 10
anos, de R$ 200 milhões
para R$ 1,5 bilhão. Com
o maior desprezo eles ofereceram os mesmos 10% e
segundo o negociador da
Fenaban, Magnus Apostólico, não há nenhuma intenção por parte dos bancos de recompor o poder
de compra do salário dos
bancários (as).
Por isso, a resposta da categoria deve ser a mobilização e o engajamento na luta
que vem sendo travada pelo
Sindicato, que já paralisou
todas as agências de Cubatão e do Banco do Brasil da
Ponta da Praia - Santos e de
Peruíbe, dia 4/9, e todas as
sete unidades da região do
Boqueirão, em Santos, dia

11/9. Portanto, fique alerta
e desde já organize-se no
seu local de trabalho para a
greve, a sua agência pode
ser a próxima.
O único caminho contra
a ganância dos banqueiros,
que obtém lucro sobre lucro e desrespeita os bancários (as), é uma greve na-

cional. Não adianta esperarmos pela benevolência
dos banqueiros para repor o
total da inflação. Diante do
grave quadro, em que somente os bancos ganham é
preciso que a categoria arregace as mangas e mobilize-se para conquistar o que
é seu de direito.

A categoria teve papel primordial e aderiu à paralisação
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Após deixar de pagar parcela de US$ 2,9 bilhões, o governo da Argentina conseguiu
fechar novo acordo com o FMI.
Com este acordo, a Argentina
estenderá o prazo para o pagamento de dívidas no valor total
de US$ 12,5 bilhões, que vencem nos próximos três anos. O
acordo ficou exatamente como
queria o presidente Néstor Kirchner. Não haverá qualquer
cronograma de aumento das tarifas congeladas de serviços
públicos nem a compensação
aos bancos no valor de US$ 2,6
bilhões por perdas, devido à
desvalorização da moeda local.
As autoridades argentinas
afirmaram que  o acordo permite o desenvolvimento econômico sustentável". Indicaram
ainda, que o país não fixará uma
meta de superávit primário que
comprometa investimentos na
área social ou que dificulte o
crescimento econômico.

Próxima rodada
de negociação
será dia 17
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Narciso, o
guerreiro
da Vila
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Nesse Brasileirão, eu volto a jogar. Essa frase foi dita
pelo único esportista do mundo que venceu a leucemia e
voltou às suas atividades desportivas regulares, um guerreiro chamado Narciso dos
Santos. Depois de três anos,
Narciso está apto para voltar
a jogar futebol. Seu retorno
está prestes a acontecer, para
isso ele está adquirindo preparo físico, já que recuperou
massa muscular e pesa hoje
os mesmos 80 kg de antes da
doença.
Sua pior fase, depois de informado sobre a doença, foi a
de procurar doadores para realizar o transplante de medula. Um doador já era suficiente, mas os primeiros seis
que vieram não deram certo,
conta Narciso. Felizmente sua
irmã fez o teste e pôde fazer a
cirurgia.
O jogador diz que o apoio
da família foi a base para tanta
fé na sua recuperação e em
voltar a jogar. O técnico Leão
também foi lembrado pelo
bom convívio e pela confiança no trabalho de Narciso.
Segundo ele, Leão foi uma das
primeiras pessoas que ligou
quando soube da doença e lhe
deu muita força.
Para jogar falta adquirir
condicionamento físico. Dentro de um mês já estarei no
mesmo ritmo dos meus companheiros e vou poder ajudar
o peixe a buscar mais títulos,
avisa o jogador.
Veja a íntegra da entrevista no site do Sindicato:
www.santosbancarios.com.br
Fonte: Assessoria do Santos FC

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920

Vacine-se contra a Alca

Entrevista com Ricardo Gebrin, coordenador da
campanha da Alca, presidente do Sindicato dos Advogados do
Estado de São Paulo
Como está a Campanha do Plebiscito
oficial?
Permanecer ou não nas
negociações da ALCA é
uma questão que envolve
a Soberania Nacional. É
uma decisão que ultrapassa aos poderes do Congresso Nacional e que impõe a consulta direta à população, através de um
Plebiscito Oficial.
Realizamos a "Semana
de Vacinação Contra a
ALCA". Em todo o país coletamos um abaixo-assinado exigindo a realização de
um Plebiscito Oficial.
Consideramos que o
Projeto de Lei do Senador
Saturnino Braga possibilitará que o povo brasileira decida se devemos ou
não permanecer nas negociações da ALCA. No dia
16 de setembro, entregaremos o abaixo assinado
aos Presidentes da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal
Qual a sua expectativa sobre a posição do
governo brasileiro sobre o plebiscito a Alca?
O governo Lula vem
buscando fortalecer o Mercosul e articular-se com

sair das negociações.
A moratória da Argentina pode influenciar as posições do governo brasileiro em relação ao Mercosul e
conseqüentemente no
Acordo da Alca?



A postura do
governo argentino
fortalece o
exemplo de que
é possível
enfrentar essa
armadilha



outros importantes países
periféricos. São medidas
importantes mas insuficientes. Enquanto permanecermos nas negociações da
ALCA, estaremos nos enrredando cada vez mais
numa teia difícil de romper. Esse é o problema central. Construir apoio social
para que o governo possa

A grande pressão exercida pelos EUA em torno
da ALCA, ocorre através
das instituições econômicas. O FMI é o principal
instrumento de pressão.
Com todas as suas particularidades e limites, a
postura do governo argentino fortalece o exemplo de
que é possível enfrentar
essa armadilha.
Como as categorias
profissionais e a população podem entrar
nesta campanha?
O central é exigir a
aprovação do Plebiscito
Oficial. Vamos pressionar
os parlamentares pela
aprovação do Projeto Saturnino Braga. Fortalecer
a organização dos comitês
populares contra a ALCA,
sempre exigindo a imediata retirada das negociações. Nosso destino enquanto nação está em jogo.

AGENDA SINDICAL
Dia 19/09 - Show do sambista Germano Mathias, no teatro dos Metalúrgicos  Av.

Ana Costa, 55/Santos  dia 19/sexta-feira, às 21h, ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 para
pessoas da 3º idade.
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

