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Reforma
sindical perigosa

O Fórum Nacional do Traba-
lho - FNT- que foi organizado
pelo governo para debater a  Re-
forma Sindical e Trabalhista não
está atendendo as expectativas
dos trabalhadores. O que está ga-
nhando força nos debates é a li-
quidação dos direitos conquista-
dos com muita luta ao longo de

décadas. Como o
direito à greve em
setores essenciais,
que pretendem
normatizar por lei,
isso é um absurdo.
Também não con-
cordamos com a
proposta de que al-
guns direitos como
13º  salário, FGTS,
sejam passiveis de

negociação no "Fórum", direitos
não se negociam!

Se prevalecer essa lógica, di-
reitos como Descanso Semanal
Remunerado (DSR), Licença-ma-
ternidade, irredutibilidade salari-
al, limitação de jornada, além  do
13º, FGTS e férias, entre outros,
seriam negociáveis entre patrões
e sindicatos. Ou seja, jogam os tra-
balhadores à mercê da chantagem
patronal, onde só terá garantia
quem tem força política e capaci-
dade de mobilização.

Nós lutamos e sempre lutare-
mos pela revogação das leis de fle-
xibilização dos direitos imple-
mentadas pelo governo FHC;  pelo
fim do imposto sindical e das ta-
xas compulsórias; soberania das
assembléias de base (sem inter-
ferências das Centrais ou das con-
federações e federações, que pre-
tendem estabelecer acordos naci-
onais sem escutar as bases); Or-
ganização por Local de Trabalho,
direito a greve, entre outros. Che-
ga de precarização, flexibilização,
terceirização e desemprego. Para
isso, temos que arregaçar as man-
gas e atendermos os chamados do
sindicato para nos mobilizarmos.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Pedro de Castro Júnior

CULTURA

"A Paixão de Cristo" gera polêmica
Um pregador do Vaticano fez uma

crítica velada ao filme A Paixão de
Cristo, do ator e diretor australiano
Mel Gibson, durante um sermão de
Quaresma, na presença do Papa João
Paulo II. "O povo judeu, como tal, não
é responsável pela morte de Cristo",
afirmou o padre Raniero Cantalames-
sa, pregador da Casa Pontifícia.

"A Paixão de Cristo é um filme
para ser criticado se procurar trans-
mitir a crença de que todos os ju-
deus da época e as gerações seguin-
tes são responsáveis pela morte de
Cristo. Mas, o filme não pode ser
acusado de trair a história real se
restringir a mostrar que um grupo
influente de judeus da época teve um
papel determinante na morte de Je-
sus", complementou.

O filme, que fala das últimas ho-
ras de vida de Jesus Cristo, tem sido
alvo de fortes críticas ao reavivar
antigas alegações feitas por cristãos
de que os judeus teriam sido respon-
sáveis pela morte de Cristo.

O Vaticano informou que o Papa
assistiu a "A Paixão de Cristo" em ja-
neiro, mas destacou que ele não ex-
pressou uma opinião, rebatendo infor-
mações de que teria aprovado o filme.
O arcebispo americano John Foley,
conselheiro de mídia do Papa, decla-
rou que o filme não é antisemita.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
O Bradesco continua nos massacrando com artimanhas diabólicas e

veladas. Agora, após as incorporações, e para não ficar mal com a popula-
ção e não ser pressionado pelo movimento sindical os diretores estão utili-
zando do famigerado assédio moral para forçar os funcionários a se demi-
tirem e enxugar o quadro já deficitário. Além disso, vem há muito tempo
nos forçando a cumprir metas inatingíveis. "Podemos afirmar para estes
prepostos de banqueiros que o movimento sindical está de olho neles e já
sabe o que fazer", afirma Pedrinho.

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington
Luiz, 140 - CEP 11.050-200 - Encruzilhada/Santos-SP, ou enviar
pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

TIRA

SAÚDE

Cisto no
Ovário

O Cisto Ovariano é uma peque-
na coleção de líqüido que apare-
ce em um ou em ambos os ovári-
os. Pode causar discreta dor em
um lado na região baixa do abdô-
men, sem relação com a menstru-
ação. Não causa obesidade, alte-
rações hormonais, nem alterações
menstruais. Muitas vezes, os cis-
tos ovarianos são assintomáticos
e são descobertos por acaso du-
rante a realização de ultra-som ou
mesmo durante uma cesárea.

Os cistos menores que 6 cm de
diâmetro podem ser tratados cli-
nicamente - existe possibilidade
de regressão de tais cistos apenas
com o uso de anovulatórios orais.
Aqueles acima deste tamanho de-
vem ser retirados cirurgicamente,
por laparotomia (isto é, opera-se
o abdômen, de maneira semelhan-
te ao que se faz na cesárea) - de
preferência - ou por laparoscopia
(introdução de cânula de endos-
copia no abdômen) - desde que o
cisto não seja muito grande nem
a paciente obesa.

Quando ocorrem distúrbios no
ciclo menstrual, obesidade, mui-
tas vezes acompanhados de acne
("espinhas") e hirsutismo (aumen-
to da quantidade de pelos ou mu-
dança na sua distribuição), pode-
mos estar diante de outra doença,
a Síndrome dos Ovários Policísti-
cos (S.O.P.) - também conhecida
como Síndrome de Stein-Leven-
thal - causa importante de esteri-
lidade conjugal.
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A Central Única dos Trabalha-
dores considera equivocada e sem
eficácia a proposta do ministro da
Previdência Social, Amir Lando,
de aumento da alíquota do INSS
para trabalhadores e empregado-
res como forma de gerar recursos
para o pagamento de benefícios
em atraso aos aposentados.

A CUT avalia ainda que o Mi-
nistério da Previdência deve in-
tensificar também o combate à so-
negação e a cobrança dos débitos
em atraso das empresas para ali-
viar o histórico rombo nas finan-
ças da pasta. A CUT não vai acei-
tar a proposta de Lando e, se ne-
cessário, mobilizará os trabalha-
dores contra mais este ataque ao
seu bolso. �O caminho é o cresci-
mento econômico e empregos e
não mais desconto nos salários dos
trabalhadores devemos taxar o ca-
pital e as grandes fortunas�, afir-
ma Pedro de Castro Junior, diri-
gente da CUT/Baixada e Presiden-
te do Sindicato dos Bancários.

ACONTECE

CUT é
contrária a

maior taxação
pelo INSS

SOLENIDADE

A nova diretoria do Sindicato,
eleita para o triênio de 2004/
2007, em pleito realizado nos dias
12 e 13 de novembro do ano pas-
sado, foi empossada dia 26 de
março de 2004, em solenidade
realizada no Ilha Porchat Clube.

O presidente reeleito do Sin-
dicato, Pedro de Castro Junior,
explica que ao longo das últimas
décadas a categoria bancária foi
reduzida em mais de 60% e em
contrapartida os banqueiros vêm
registrando lucros recordes nun-
ca vistos, no setor financeiro mun-
dial. Portanto, a nova diretoria vai
apostar na mobilização dos ban-
cários e da população, "ou seja,
vamos entrar com sangue renova-
do para lutar, ainda mais, confor-
me a conjuntura atual exige, pe-
los trabalhadores", fala Pedrinho.

"Não dá para permitir que o
setor que mais lucra no planeta
siga aumentando o desemprego,
a miséria, a violência urbana, a

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE

Deliberações do Encontro Nacional dos
Trabalhadores do Grupo Santander

O Encontro Nacional dos Tra-
balhadores do Grupo Santander
Banespa (composto pelos bancos
Banespa, Santander Brasil e Me-
ridional), realizado dia 13 de
março, definiu um conjunto de
ações para tentar reverter todas
as demissões - ocorridas desde
o dia 19 de fevereiro - e barrar
novas dispensas.

Principais deliberações:

1-Tentar audiência com o presi-
dente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva; 2- Fazer um mapeamento
de todas as ilegalidades cometidas
pelo banco e denunciá-las ao minis-
tro da Justiça, Márcio Thomaz Bas-
tos; 3- Realização do 18º Congresso
dos Trabalhadores do Grupo Santan-
der Banespa nos dias 1.º, 2 e  3 de
abril, rua Tabatinguera, 192, S. Pau-
lo - Capital, entre outras propostas.

crise social, etc.", finaliza. Estive-
ram presentes a deputada federal
Telma de Souza (PT), o deputado
estadual Fausto Figueira (PT), a
Subdelegada Regional do Trabalho
Dra. Rosângela M. R. Silva, Ernes-
to Antônio da Silva, representando
a Federação dos Bancários de SP e
MS e Mané Gabeira, representan-

Aundiência com Lula é uma proposta

te da CNB/CUT, que foram unâni-
mes em afirmar que o trabalho que
a diretoria do Sindicato vem desen-
volvendo na região é muito impor-
tante para todos os trabalhadores.
Depois da solenidade foi ofereci-
do coquetel, com baile a cargo do
conjunto Trilha Sonora aos convi-
dados e associados.

Representantes
das mulheres,

dos bancários,
da Subdelegacia

do Trabalho e
políticos

compuseram
a mesa

O governo, através do Banco
Central, liberou a abertura das
agências bancárias mais cedo
para pagamentos de benefícios
e pensões dos aposentados. Po-
rém, cada banco será o respon-
sável pela abertura ou não. O
Sindicato é a favor da medida
adotada pelo governo Lula, pois
entende que além de os aposen-
tados serem beneficiados isto
força a criação de novos postos
de trabalho para a categoria.

BC libera
abertura

das agências
mais cedo
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Qual a situação da categoria
em relação às demissões que es-
tão ocorrendo?

A categoria bancária vêm sendo
duramente atacada nos últimos anos.
Foram milhares de demissões por con-
ta da introdução das novas tecnologi-
as, milhares de demissões por conta
das privatizações e das fusões, milha-
res de demissões por conta da tercei-
rização. O mais grave é que, mesmo
com tantos lucros, os banqueiros ame-
açam fazer, nesse ano de 2004, mais
cortes. Apesar de explorar o país (com
o pagamento dos juros pelo governo),
explorar os clientes, com tarifas al-
tíssimas, e explorar a categoria, a Fe-
naban quer seguir demitindo os ban-
cários e colocando os clientes na fila.
É um absurdo inaceitável.

Qual o perfil que deve ser ado-
tado pelos novos sindicalistas para
lutarem contra o desemprego na
categoria e em relação às refor-
mas  sindical e trabalhista?

O sindicato, principalmente os
diretores novos, devem apostar na
mobilização dos bancários e da po-
pulação. Os bancos se preocupam
muito com a imagem que vendem
na TV pela propaganda enganosa.
Temos de demonstrar à população
que eles são os verdadeiros inimi-
gos do povo, dos clientes e dos ban-
cários. Temos de fazer uma grande
campanha nacional em defesa do
emprego. Não dá pra permitir que o
setor mais lucrativo do planeta siga
aumentando o desemprego, a misé-
ria, a violência urbana e a crise so-
cial. Com tantos lucros e tantas fi-
las, os bancos deveriam contratar

Diretor da CUT/SP fala sobre
os desafios da categoria

Edson Carneiro (Índio) é dirigente sindical e bancário há 14 anos.
Atualmente no Bradesco, Índio é diretor do Sindicato dos Bancários de

São Paulo e Diretor Executivo da CUT/SP.

AGENDA SINDICAL
De 09/02 a 09/04 - Exposição de fotos dos Quilombos
do Vale do Ribeira, na sede do Sindicato, Av. Washing-
ton Luiz, 140 - Santos.
Dia 17/04 - Em comemoração ao Dia do Índio, o Sindi-
cato está organizando uma atividade, com índios da Aldeia
Rio Branco de Itanhaém, a partir das 14h, no Ginásio An-
tonio Guarnieri , Av. Santista, 790, morro da Nova Cintra/
Santos. Haverá uma palestra com Cristiano Hutter, chefe
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funcionários, inclusive para melho-
rar o atendimento aos clientes.

Quais as perspectivas dos sin-
dicalistas que estão entrando
agora no movimento sindical?

 Acredito que todos estão preocu-
pados com o emprego, a terceiriza-
ção e o arrocho salarial. É um fato
que o desemprego e a flexibilização
dos direitos vêm diminuindo a ca-
pacidade de resistência dos traba-
lhadores e seus sindicatos. Acho fun-
damental revertermos esse proces-
so. Temos de apostar na capacidade
de organização dos bancários e me-
lhorar o nosso diálogo com a socie-
dade. A história nos mostra que com
luta, participação popular, é possí-
vel avançar na conquista de melho-
res condições de vida e trabalho.

Fale um pouco sobre as lutas a
serem travadas num futuro próximo?

Esse ano temos vários desafios.
O primeiro deles é nos mobilizarmos
por uma reforma sindical e trabalhis-
ta que democratize ainda mais o mo-

vimento sindical e fortaleça a or-
ganização dos trabalhadores na
base. Infelizmente, os pronuncia-
mentos do governo Lula e do Fó-
rum Nacional do Trabalho apontam
noutra direção. Corremos o risco
de perder direitos conquistados
com a luta de gerações, como 13ª
Salário, FGTS, Férias, Descanso
Semanal Remunerado, entre ou-
tros. Não podemos permitir a apro-
vação de uma reforma que, ao in-
vés de garantir e ampliar os pou-
cos direitos trabalhistas, permita
uma maior flexibilização do mun-
do do trabalho. Até porque os tra-
balhadores já perderam demais.

A reforma sindical e trabalhista
deveria centrar fogo no combate à
terceirização. Outra questão impor-
tante é a introdução na legislação de
mecanismos que protejam o empre-
go e direitos dos trabalhadores em
caso de fusão, principalmente de
bancos. Outra luta importante é pela
mudança da política econômica do
governo Lula. O atual modelo só in-
teressa aos banqueiros, multinacio-
nais e especuladores. Basta ver o lu-
cro dos bancos no primeiro ano do
governo Lula! Não foi para isso que
elegemos esse governo, ao contrá-
rio, foi para fazer as mudanças tão
necessárias ao desenvolvimento
econômico, com geração de empre-
go e distribuição da renda. E isso
só virá com muita luta, muita mo-
bilização. Não podemos ficar espe-
rando do governo! Temos de nos mo-
bilizar, porque os bancos e grandes
empresários têm feito muita pres-
são. Falta a pressão dos debaixo, dos
trabalhadores e dos bancários.

da Funai, e apresentação de dança, música e venda de
artesanato e ervas. Os participantes deverão doar 1 kg de
alimento não perecível.  Aldeia Rio Branco de Itanhaém, a
partir das 14h, no Ginásio Antonio Guarnieri, Av. Santista,
790, morro da Nova Cintra/Santos. Haverá uma palestra
com Cristiano Hutter, chefe da Funai, e apresentação de
dança, música e venda de artesanato e ervas. Os partici-
pantes deverão doar 1 kg de alimento não perecível.

Pela 1ª vez a
Tocha Olímpica
passa pelo Brasil

Pela primeira vez na história,
a �chama olímpica�, que foi ace-
sa dia 25 de março na cidade de
Olimpia, na Grécia, vai passar
pelo Brasil em seu giro pelo mun-
do. Depois de viajar pelo territó-
rio grego, de 25 a 31 de março, e
de uma estadia no estádio olímpi-
co de Atenas, de 31 de março a 4
de junho, a tocha olímpica inicia
sua viagem pelo mundo.

A primeira parada é na Aus-
trália, dia 4, em Sydney, sede dos
últimos Jogos, em 2000, e Mel-
bourne. Depois, a viagem segue
por Japão e Coréia do Sul (que or-
ganizaram a Copa do Mundo de
2002), além de China, Índia, Egi-
to e África do Sul.

A chegada ao Brasil está pre-
vista para o dia 13 de junho, no
Rio de Janeiro. A tocha ficará em
solo nacional no dia seguinte, e
depois viaja para a cidade do Mé-
xico.  A tour pelos Estados Unidos
começa no dia 16, com passagens
por Los Angeles, St. Louis, Atlan-
ta e Nova York. Depois de passar
por Montreal, no Canadá, a tocha
volta à Europa, na Bélgica.

Amsterdã, Genebra e Lausan-
ne (ambas na Suíça), Paris, Lon-
dres, Barcelona, Roma, Munique,
Berlim, Estocolmo, Helsinque,
Moscou, Kiev, Istambul, Sofia e
Nicosia são as cidades européias
que receberão a tocha entre junho
e julho. Entre os dias 9 de julho e
13 de agosto, a tocha volta à Gré-
cia. Os Jogos Olímpicos aconte-
cem de 13 a 29 de agosto.

Presidente do COB  e o relógio que vai
fazer a contagem regressiva para a

passagem da tocha olímpica pelo Rio


